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XVII Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS

Zadaniem Zjazdu jest podsumowanie 
mijającej kadencji, rozliczenie z reali-
zacji Programu działania przyjętego na 
poprzednim zjeździe oraz innych inicja-
tyw podejmowanych w trakcie kadencji. 
Jakie to były lata?

Możemy powiedzieć że Zrzeszenie się 
umocniło. O sile organizacji świadczy ilość 
jej członków i jednostek organizacyjnych. 
Mamy ponad 290 tys. członków skupionych 
w 9069 jednostkach organizacyjnych, w tym 
w 5420 klubach szkolących młodzież w 
około 60 dyscyplinach sportu. Najwięcej 
członków mają województwa: wielkopolskie 
(30 tys.), dolnośląskie (25 tys.), lubelskie 
(24 tys.) i pomorskie (22 tys.), największy 
wzrost członków w stosunku do poprzed
niej kadencji zanotowało woj. świętokrzy
skie (32%), największy spadek woj. mazo
wieckie (20%) i łódzkie (17,7%). Najbardziej 
cieszy fakt, że aż 190 tysięcy z nich stanowi 
młodzież w wieku do 18 lat. Najwięcej mło
dych osób wstąpiło w minionej kadencji do 
LZS w woj. podlaskim – 38%. 

Corocznie organizowaliśmy od 125 do 
145 tysięcy imprez sportowych, w których 
uczestniczyło od 5,5 do 6 milionów osób. 

Prowadzimy też działalność w turystyce. 
Co roku organizowano od 6 do prawie 8 
tysięcy imprez turystycznych. Generalnie 
jednak ilość tych imprez maleje. Maleje też 
liczba uczestników. Główny powód – brak 
pieniędzy, ale też widać wyraźnie zmianę 
preferencji wśród „turystów”. Coraz więk
szym zainteresowaniem cieszy się turystyka 
kwalifikowana, a ta ze swej natury ogranicza 
ilość uczestników w jednej imprezie.

Jednym z podstawowych zadań, obok 
szkolenia sportowego młodzieży, nasze
go Zrzeszenia jest upowszechnianie spor
tu, aktywizowanie i mobilizowanie ludzi 
mieszkających na wsi i w małych miastecz
kach do czynnego wypoczynku, udziału 
w imprezach sportowych i rekreacyjnych. 

Służy temu rządowy program, który istnieje 
od 1997 roku. W jego ramach na zlecenie 
MSiT w minionej kadencji realizowaliśmy 
zdania: Sport Wszystkich Dzieci, Sport 
dla Wszystkich oraz Sport Wyczynowy 
(mistrzostwa LZS, szkolenia, zgrupowania). 
Jednym z wiodących zadań LZS jest też 
program „Organizator sportu dzieci i mło
dzieży w środowisku wiejskim” – bardzo 
ceniony przez działaczy i samorządowców. 

Kontynuowaliśmy najpopularniejsze akcje 
masowe: Ogólnopolski Turniej Szachowy 
o „Złotą Wieżę”, Ogólnopolski Turniej 
„Piłkarska Kadra Czeka”, Ogólnopolskie 
Masowe Biegi Przełajowe, Ogólnopolskie 
Igrzyska LZS. W 2011 roku wystąpiliśmy z 
nową inicjatywą – po raz pierwszy rozegra
no turniej „Mała Piłkarska Kadra Czeka" dla 
dzieci do lat 13, który spotkał się z dużym 
zainteresowaniem. 

Przy współpracy z Ministerstwem Rol nic 
twa i Rozwoju Wsi organizowaliśmy impre
zy sportowe i turystyczne dla uczniów szkół 
rolniczych oraz uczniów szkół ponad gimna
zjalnych mieszkających na wsi. Jak co roku 
staraliśmy się, w miarę możliwości finanso
wych włączyć w akcję „Sportowe Wakacje”.

Podejmowaliśmy w tej kadencji również 
nowe inicjatywy. W 2009 roku po raz pierw
szy zorganizowaliśmy Konkurs Ministra 
Sportu i Turystyki „Na najciekawszą ini
cjatywę z zakresu upowszechniania sportu 
dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”. 
W 2009 roku zgłoszono do niego 164 ini
cjatywy, w 2010 – 106, w 2011 – 94. Liczba 
maleje, bo wzrastają wymagania stawiane 
uczestnikom konkursu i zmienia się jego 
regulamin. 

W środowisku wiejskim istnieje duże 
zapotrzebowanie na imprezy sportowe, inte
gracyjne z udziałem osób niepełnospraw
nych. W latach 2008/9 w takich imprezach, 
dofinansowywanych centralnie, uczestni
czyło od 4 do 5 tysięcy osób, gorzej było 
w dwóch następnych latach – imprez było 
o połowę mniej, więc i uczestników tylko 
nieco ponad 2 tysiące. Główna przyczyna 
mniejszej aktywności w organizowaniu tych 
imprez to drastyczne ograniczanie środków 
finansowych. 

Od 2009 roku, szczególnie na szcze
blu centralnym, LZS zaangażowały się w 
wolontariat sportowy. Współtworzyliśmy 
rekomendacje dla MSiT dotyczące działań 
wspierających rozwój stałego wolontariatu 
sportowego w Polsce, zrealizowaliśmy inno

wacyjny projekt – szkolenie profesjonal
nych koordynatorów wolontariatu sporto
wego, uczestniczyliśmy aktywnie w Dniach 
Wolontariatu Sportowego w Warszawie, 
organizowanych w ramach Europejskiego 
Roku Wolontariatu ogłoszonego przez UE.

Otrzymaliśmy patronat Polskiej Pre zy
dencji w UE dla naszych ogólnopolskich 
igrzysk, które dobyły się w Siedlcach. 
Wszystkie wydarzenia 2011 roku przebie
gały pod patronatem obchodów 65 lecia 
działalności naszego Zrzeszenia.

Dla każdej organizacji sportowej, ważne 
są wyniki jakie uzyskują we współzawod
nictwie sportowym jej członkowie. Istotnym 
miernikiem ich oceny jest ogólnopolskie 
współzawodnictwo sportowe dzieci i mło
dzieży. Zrzeszenie w tym współzawod
nictwie zdobywa od wielu lat ponad 20% 
możliwych do zdobycia punktów a w 2011 
wskaźnik ten wzrósł do 22,38%. Wzrasta 
liczba punktujących klubów (w 2008 – 614 
w 2011 – 711), które rywalizowały w około 
55 dyscyplinach sportu. Największy wkład 
punktowy Zrzeszenie wnosi do dyscyplin 
najbardziej popularnych w środowisku jak: 
zapasy kobiet i mężczyzn, kolarstwo, łucz
nictwo i podnoszenie ciężarów, ale istot
ny wkład wnosimy też w narciarstwie kla
sycznym, saneczkarstwie, tenisie stołowym, 
piłce nożnej kobiet, piłce siatkowej plażowej 
K i M, lekkoatletyce. Średnio, co roku wśród 
200 najlepszych klubów w Polsce objętych 
tym współzawodnictwem 25% z nich to 
kluby zrzeszone w LZS. Najwyżej zaś pla
sowały się: KS Podlasie Białystok, ALKS 
Stal Grudziądz, KS Agros Zamość i WLKS 
Siedlce Iganie Nowe.

Wkład Zrzeszenia LZS w sport młodzie
żowy naturalnie przekłada się na sukcesy 
zawodników w sporcie międzynarodowym. 
Zawodnicy Zrzeszenia, członkowie kadr 
narodowych związków sportowych w latach 
20082011, w różnych dyscyplinach sporto
wych i w różnych kategoriach wiekowych 
zdobyli na igrzyskach olimpijskich, mistrzo
stwach świata i mistrzostwach Europy 81 
złotych, 61 srebrnych i 104 brązowe medale. 
Przed nami Londyn. Wielu naszych spor
towców zdobyło już kwalifikację olimpij
ską. Liczymy, że na igrzyskach nasze barwy 
reprezentować będzie ponad 20 zawodni
ków i zawodniczek.

Redakcja „WS”

Podsumowanie mijającej kadencji
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– Panie prezesie 16 lat, to kawał życia. 
Przez tyle lat był Pan przewodniczącym 
LZS. Stosuję czas przeszły, bo oficjalnie 
ogłosił Pan, że nie będzie ubiegał się o 
kolejną kadencję. Zacznijmy może od 
osobistych refleksji. Wiele osób zapewne 
pamięta, że długo zastanawiał się Pan w 
1996 roku nad przyjęciem tej funkcji.

– Cóż, nie należę do ludzi, którym impo
nują tytuły czy zaszczyty. Byłem wtedy 
wicepremierem i ministrem rolnictwa, na 
brak zajęć raczej nie narzekałem. Szczerze 
mówiąc, wtedy o Ludowych Zespołach 
Sportowych wiedziałem niewiele. 
Zdawałem sobie sprawę, że oczeku
je się ode mnie przede wszystkim 
załatwiania pieniędzy z państwowej 
kasy, a ja nie lubię niczego obiecywać, 
kiedy wiem, że sprawa jest trudna do 
załatwienia. Stąd też brały się wów
czas moje wątpliwości – nie chciałem 
być papierowym przewodniczącym. 
Nie chciałem potraktować tego swo
istego kontraktu jako krótkotrwałej 
przygody.

– I nie była taka, ale początki nie 
były łatwe? 

– Tak, wiem o tym, nie wszyscy 
byli mi przychylni, ale powoli zyski
wałem zaufanie i przyjaźń wielu działaczy. 
Gdy odszedłem z urzędów państwowych 
mogłem w większym stopniu zająć się dzia
łalnością w Radzie Głównej, wspierać nasze 
stowarzyszenie na forum Sejmu, częściej 
spotykać się z członkami LZS – działaczami, 
sportowcami i trenerami. Chętnie korzy
stałem z zaproszeń na imprezy centralne i 
lokalne. Dziś, gdybym wsiadł w samochód i 
przejechał Polskę wzdłuż i wszerz, w każdej 
gminie znalazłbym dom członka LZS, do 
którego mógłbym „wpaść na popas”. To duża 
satysfakcja.

– Wiem z rozmów z działaczami, że 
doceniają oni Pana nietuzinkową osobo-
wość, koncyliacyjny styl bycia i to, że 
udało się Panu wraz z innymi działaczami 
odbudować prestiż Zrzeszenie, które nie 
miało najlepszych notowań na początku 
lat 90-tych XX w. W wolnej Polsce, jako 
organizacja powstała w socjalistycznej 
PRL traktowana była jako relikt przeszło-
ści. Co uważa Pan za swój sukces, a co za 
porażkę?

– Pozwoli Pani, że o porażkach mówić 
nie będziemy, pewnie było ich kilka. Ale 
znalezienie ich pozostawiam krytykom, bo 

tacy zawsze się znajdą. Jak Pani powiedziała 
16 lat w życiu każdej organizacji to kawał 
czasu. Najlepiej pamiętamy zawsze te ostat
nie lata i o nich mogę najwięcej powiedzieć. 

Ale z tego początkowego okresu mojego 
„prezesowania” niewątpliwie najważniej
szym wydarzeniem było stworzenie rządo
wego „Programu na rzecz rozwoju kultury 
fizycznej w środowisku wiejskim” – pierw
sze pieniądze z budżetu zaczęto dzielić w 
1997 roku. Program funkcjonuje do dziś, 
choć zmieniły się struktury rządowe i wła
dza. Władza, która nie zawsze nam sprzyja
ła, był nawet czas, kiedy na siłę poszukiwano 
nowych partnerów do współdziałania w 
zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu 
na wsi, by wyeliminować nasze Zrzeszenie.

Z perspektywy czasu widać jak ważna 
była reforma administracyjna. Ile czasu 

musiało upłynąć by samorządy lokalne, 
ale przede wszystkim nasze stowarzyszenia 
gminne i powiatowe, a także wojewódzkie 
przystosowały się do nowych warunków 
działania. Od niedawna żyjemy „pod wła
dzą” nowej „Ustawy o Sporcie” , w 2003 roku 
uchwalono „Ustawę o pożytku publicznym i 
wolontariacie”, którą znowelizowano w 2010 
roku. Musieliśmy nauczyć się czytać i wyko
rzystywać te ustawy. O tym jak rozwija się 
sport w danej gminie czy powiecie decydują 
odpowiednie jednostki samorządu teryto
rialnego głosem swoich radnych i od tego 
ilu ludzi tam mamy, takie mamy wpływy – o 
tym należy pamiętać. Wiemy, że w wielu 
z nich sport, rekreacja i turystyka – ich 
uprawianie – nie jest sprawą priorytetową, 
ale są i takie, które nie żałują pieniędzy na 
te dziedziny życia społecznego. Tak więc, to 
od naszych działaczy i członków zależy jak 
uzasadnią potrzebę wydawania pieniędzy 
na sport. Jakie stworzą lobby. Niewątpliwie 
dziś samorządy to nasi główni partnerzy. 
Zresztą najlepiej pokazuje to organizowany 
od trzech lat konkurs ,Ministra Sportu i 
Turystyki „Na najciekawszą inicjatywę z 
zakresu upowszechniania sportu dzieci i 

młodzieży w środowisku wiejskim” – na 
terenie całego kraju LZSy zorganizowały 
setki imprez – wszystkie otrzymały wspar
cie gmin czy powiatów. Tylko silna, oparta 
o tradycję i doświadczenie kilku pokoleń 
działaczy organizacja może przetrwać i 
przystosowywać się do zmieniających się 
warunków i otocznia, w którym przychodzi 
jej działać. Przetrwaliśmy zawieruchę, roz
wijamy się, jesteśmy liczącym się partnerem 
– i to jest największy sukces.

I jeszcze jedna ważna sprawa – nigdy tak 
dobrze nie było z infrastrukturą sportową 
na wsi i w małych miastach. Samorządy 
inwestują w hale, boiska, a nawet pływalnie. 
Świetnym pomysłem jest program „Orlik", z 
boisk tych korzystają przecież nasi członko
wie. Może warto stworzyć jakiś LZSowski 
własny pomysł na Orliki?

– Nie mogę nie zadać pytania 
„remanentowego”. W jakim stanie 
zostawia pan stowarzyszenie swo-
jemu następcy?

– Myślę, że w całkiem niezłym. 
Mamy prawie 300 tysięcy człon
ków, ponad 9 tysięcy ogniw, w tym 
5420 klubów. Rokrocznie orga
nizujemy 125145 tysięcy imprez 
sportowych, w których uczestniczą 
miliony osób. Mamy swoje wielkie 
imprezy masowe, o dużej trady
cji, jak Turniej Szachowy o Złotą 
Wieżę, Ogólnopolskie Igrzyska LZS, 
Turnieje Piłkarska Kadra Czeka. 
W tym roku po raz pierwszy w 

tzw. Małej Kadrze turniej rozegrali piłkarze 
13letni. Żałuję tylko, że nie ma już Igrzysk 
Szkół Rolniczych (ostatnie odbyły się w 
2007 roku). Te szkoły to była kuźnia kadr 
sportu wiejskiego. Szkoda, że po przejściu 
tych szkół do resortu edukacji skończył się 
dobry klimat do rozwijania w nich dzia
łalności sportowej. Oczywiście, młodzież 
szkolna nadal uczestniczy w zawodach spor
towych i igrzyskach, ale tylko poprzez kluby.

– Podkreśla pan często, że LZS-y zacho-
wują zdrową równowagę pomiędzy tym co 
w sporcie jest pogonią za sukcesem, a kul-
turowymi i wychowawczymi wartościami 
płynącymi z uprawiania sportu i udziału 
w zawodach sportowych. Porozmawiajmy 
więc o tej pogoni za sukcesem i wynikami, 
o współzawodnictwie.

– Cała 65 lat naszego istnienia to potwier
dza. Z jednej strony jesteśmy stowarzysze
niem, które upowszechnia sport, rekreację 
i turystykę oraz promuje zdrowy styl życia 
w środowisku wiejskim, z drugiej strony 
mamy sport wyczynowy, kluby, z których 
wywodzi się wielu mistrzów kraju, Europy 
i świata. Szkolimy uzdolnioną młodzież w 
WLKS i OSSM LZS. Sport z natury ma wpi

Rozmowa z Romanem Jagielińskim, 
przewodniczącym Rady Głównej 
Krajowego Zrzeszenia LZS

Mam powody do satysfakcji
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sane współzawodnictwo, w szkole, na placu 
zabaw czy w klubie. Jak już ćwiczymy, pod
nosimy swoją sprawność fizyczną to chcemy 
porównać się z innymi. I w tym współ
zawodnictwie nie wypadamy najgorzej, 
powiedziałbym, że nawet bardzo dobrze. 
Od kilkunastu lat w ogólnopolskim współ
zawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży 
zdobywamy ponad 22% punktów. Najwięcej 
w zapasach, kolarstwie, podnoszeniu cięża
rów, łucznictwie. Co roku na liście najlep
szych 200 klubów w Polsce jedna czwarta to 
kluby naszego Zrzeszenia. 

– Do zwykłego kibica najlepiej przema-
wiają konkretne nazwiska.

– Lista jest bardzo długa. Wystarczy cho
ciażby spojrzeć na tę opublikowaną z oka
zji 65lecia istnienia LZS. Roi się tam od 
nazwisk wspaniałych polskich sportowców 
– Adam Małysz, Ireneusz Paliński, Joachim 
Halupczok, Zenon Jaskuła, Stanisław 
Szozda, Lidia Chojecka, Szymon Kołecki. Na 
olimpiadzie w Sydney (2000) reprezentowa
ło nas 22 sportowców, w Pekinie (2008) – 26 
sportowców, wielu naszych zawodników ma 

szansę na wyjazd do Londynu w tym roku. 
Ostatnio głośno było o Marzenie Karpińskiej 
(Znicz Biłgoraj) mistrzyni Europy w podno
szeniu ciężarów, Katarzynie Pawłowskiej z 
Limaro Kórnik mistrzyni świata w kolar
stwie torowym, Iwonie Matkowskiej (Agros 
Żary), też mistrzyni Europy, która ma już 

kwalifikację olimpijską. Liczymy na medal 
w Londynie Adriana Zielińskiego z Tarpanu 
Mrocza, mistrza świata w podnoszeniu cię
żarów z 2010 roku i brązowego medalisty z 
2011 roku. A w klubach już „rosną” kolejne 
nadzieje olimpijskie na Rio de Janeiro – 
lekkoatleci Bartosz Kowalczyk Gwda Piła, 
Szymon Kulka ULKS Lipinki, Anna Wloka 
Podium Kup czy kolarz Tobiasz Lis z Ziemi 
Opolskiej. Nie można nie wspomnieć o 
świetnie rozwijającym się talencie sporto
wym Pawła Fajdka z Agrosu Zamość. Lista 
przyszłych mistrzów jest naprawdę długa, 
choć to czy nimi zostaną zależy od wielu 
czynników.

– Jeśli miałby pan swojemu następcy 
zwrócić uwagę na najpilniejszy do rozwią-
zania problem, to co by to było?

– Piętnaście lat temu, jak już wspomnia
łem, zaczął działać rządowy „Program na 
rzecz rozwoju kultury fizycznej na wsi", 
warto by go zaktualizować, poszerzyć, włą
czyć do niego wolontariat sportowy, sport 
dla niepełnosprawnych na wsi, imprezy dla 
osób popularnie zwanych 50+ czy też prze
ciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. O 
to trzeba zabiegać. 

Kolejna sprawa. Planowanie w każdej 
dziedzinie czy to gospodarczej czy spo
łecznej jest rzeczą najważniejszą. Za duży 
problem uważam więc wprowadzenie przez 
poprzedniego Ministra Sportu i Turystyki 
zarządzenia o składaniu ofert na zadania 
zlecone i dofinansowania imprez spor
towych w systemie półrocznym. To nie
potrzebna biurokracja. Uderza to szcze
gólnie w takie stowarzyszenia jak nasze, 
które organizuje tysiące zawodów i imprez 
sportowych, finansowanych nie tylko przez 
MSiT, ale również samorządy lokalne. Może 
ministerstwo wzięłoby przykład z Urzędu 
Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego, 
który jako pierwszy w kraju podpisał z 
Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS umowę 

trzyletnią, ma już naśladowców. I taki sys
tem należy upowszechniać.

– Na zakończenie – czego Pan życzy 
Ludowym Zespołom Sportowym?

– Przed wszystkim chciałbym podzię
kować za współpracę tysiącom oddanych 
działaczy i trenerów, którzy bezinteresow
nie, społecznie, dziś powiedzielibyśmy 
jako wolontariusze, wypełniają swoją misję 
wychowywania młodego pokolenia, upo
wszechniania sportu i turystyki. Zawsze 
gotowi są, kosztem własnego czasu wolnego, 
a często i rodziny, oddawać się z pasją dzia
łalności w naszej organizacji. To dzięki nim 
LZS ma tak piękną kartę w dziejach pol
skiego sportu. Żadna organizacja sportowa 
nie może poszczycić się takim dorobkiem. 
Słowa podziękowania kieruję też w stronę 
przedstawicieli samorządu lokalnego, bez 
ich pomocy nasza działalność byłaby uboż
sza. Ale jest jeszcze jedno gremium, które
mu serdecznie dziękuję – bez nich niewiele 
mógłbym zrobić – to nieliczna, ale oddana 
kadra etatowa w Krajowy Zrzeszeniu LZS w 
Warszawie – Wacław Hurko, Helena Koziej, 
a także członkowie władz – Stanisław 
Kopeć, Krzysztof Piasek, Józef Poterucha 
czy Mieczysław Nowakowski zawsze goto
wi do merytorycznej dyskusji o sprawach 
Zrzeszenia i wielu, wielu innych pracowni
ków i działaczy w 16 radach wojewódzkich.

A Zrzeszeniu LZS życzę dalszego rozwoju, 
delegatom wyboru odważnych i zaangażo
wanych władz. Spotykajmy się jak najczę
ściej na zawodach i imprezach sportowych 
LZS, bo „w zdrowym ciele zdrowy duch”, i 
choć to wytarty slogan, to przecież wciąż 
aktualny.

– Dziękuję za rozmowę.
Iwona Derlatka

Szanowny Panie Przewodniczący,

Przez 16 ostatnich lat pełnił Pan społeczną funkcję Przewodniczącego Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe i był to okres owocnej współpracy. Pod Pana przewodnictwem realizowaliśmy programy i projekty 
rządowe służące rozwojowi sportu w środowisku wiejskim. Zawsze był Pan gotów zabiegać o godne miejsce 
Ludowych Zespołów Sportowych w polskim sporcie. 
W czasie tych działań poznało Pana tysiące ludzi, uścisnął Pan tysiące dłoni, wręczał medale i odznaczenia działaczom 
i sportowym mistrzom. Spotykał się Pan z nami na oficjalnych i nieoficjalnych zebraniach, służył pomocą i radą.
Za to wszystko serdecznie dziękujemy. 
Życzymy Panu zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Mamy nadzieję, że dalej 
będziemy spotykać się na imprezach sportowych, oraz przy innych okazjach i mile wspominać minione lata. 

 Pracownicy Biura i Krajowe Zrzeszenie LZS

Mam powody do satysfakcji
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Zjazdy Wojewódzkich Zrzeszeń LZS

Województwo Kujawsko-Pomorskie

 Świdnica była gospodarzem IV 
Dolnośląskiego Zjazdu Delegatów 
Zrzeszenia LZS. Spotkanie sportowych 
działaczy odbyło się 26 listopada 2011 
roku w zajeździe „Pod Wierzbą". 

Obrady prowadził Przewodniczący 
Zjazdu, na którego wybrano Henryka 
Bartoszewskiego oraz jego zastępca – 
Leszek Noworól. Wybrano Prezydium 
zjazdu, w skład którego weszli: Stanisław 
Jurcewicz, Wacław Hurko (zastępca prze
wodniczącego Krajowego Zrzeszenia LZS), 
Henryk Bartoszewski i Leszek Noworól.

Zjazd podsumował czteroletnią działal
ność stowarzyszenia, udzielił absolutorium 

ustępującym władzom, wybrał nowe władze 
na czteroletnią kadencję oraz przyjął kie
runki działań na najbliższe cztery lata. W 
toku dyskusji głos zabierali liczni mówcy, 
dzieląc się problemami i osiągnięciami 
swoich regionów, gmin, klubów, stowarzy
szeń lub szkół. W czasie zjazdu dokonano 
nadania tytułu Honorowego Członka DZ 
LZS byłym przewodniczącym – Witoldowi 

Żyromskiemu i Ryszardowi Lechowi. 
Podczas jawnych wyborów delegaci prze
kazali pełnienie funkcji przewodniczące
go Rady DZ LZS ponownie Stanisławowi 
Jurcewiczowi. Funkcje zastępców przewod

niczącego objęli Leszek Noworól i Andrzej 
Cywiński, sekretarzem Rady został Piotr 
Rostkowski.

21 stycznia 2012 r. w Grubnie odbył 
się IV Zjazd Kujawsko-Pomorskiego 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. 
Jednocześnie były to także wojewódzkie 
obchody 65-lecia istnienia LZS. Wzięło w 
nich udział ponad stu delegatów i zapro
szonych gości, a byli wśród nich m.in.: 
poseł Eugeniusz Kłopotek, wiceprzewod
niczący Krajowego Zrzeszenia LZS Wacław 
Hurko, wiceprzewodniczący sejmiku woj. 
kujawskopomorskiego Ryszard Bober, 
burmistrz Kowalewa Pomorskiego Andrzej 
Grabowski, wójt Gąsawy Zdzisław Kuczma, 
burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński, 
kierownik wydziału sportu Urzędu 

Marszałkowskiego Marcin Drogorób. 
Uczestnicy zjazdu wysłuchali sprawozda

nia prezesa LZS z działalności w latach 2008
2011. Przewodniczącym ponownie został 
wybrany Michał Marszałkowski, a jego 
zastępcami zostali: Marek Cisek i Kazimierz 
Matusiak, sekretarzem Maria Glazik. 

Dziękując za wybór przewodniczący 
powiedział m.in.: Największe wyzwanie 
przed naszym Zrzeszeniem to organizacja 
XIV Igrzysk Sportowych Młodzieży Wiejskiej 
Tuchola-Londyn 2012, które zaplanowano 
na 15-17 czerwca br. Nadal będziemy kon-
tynuować ścisłą współpracę z samorządami, 
które wspierają nas finansowo. Jestem im za 
to bardzo wdzięczny i liczę na dalszą przy-
chylność. Dziękuję za inwestowanie w bazę 
sportową, fundowanie stypendiów i dbanie o 
młodzież z małych miasteczek i wsi. 

Podczas zjazdu uhonorowano medalami 
i odznakami wielu działaczy LZS, m.in.: 
medal 65lecie LZS otrzymał Jarosław 
Rzadkowski, a odznakę „Zasłużonego 
Działacza LZS” Wojciech Kowalski oraz 

Marek Ziółkowski z Vectry Włocławek.
W imieniu samorządowców podziękowa

nia działaczom złożył wiceprzewodniczący 
wojewódzkiego sejmiku Ryszard Bober. On 
też przekazał list gratulacyjny i nagrody 
od marszałka woj. kujawskopomorskiego 
Stanisławowi Gołuńskiemu z GKS TOR 
Laskowice, jednemu z najstarszych działaczy 
LZS oraz Józefowi Szarafińskiemu, dzia
łaczowi KujawskoPomorskiego Związku 
Hokeja na Trawie.

 StaniSław 
jurcewicz
Urodził się 31 lipca 

1961 r. w Bielawie. W 
1988 r. ukończył stu
dia inżynierskie, a w 
1996 r. studia magi
sterskie na Wydziale 
Te le komunikacji i 
Ele ktrotechniki Aka
demii TechnicznoRolniczej w Byd
goszczy. W 1994 r. ukończył tam studia 
podyplomowe w zakresie telekomuni
kacji cyfrowej. W latach 19901998 był 
członkiem Zarządu Rady Miasta Piława 
Górna, a w latach 19982002 – przewod
niczącym tej rady. Od 1995 do 1998 r. był 
wicemarszałkiem Sejmiku Województwa 
Wałbrzyskiego. W latach 20022007 
był radnym Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego; przewodniczący (2005
2006) i wiceprzewodniczący tego sej
miku (20042005, 20062007). Był 
także przewodniczącym Powiatowego 
Zrzeszenia LZS w Dzierżoniowie. W 
2007 roku wybrany na przewodniczą
cego Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. 
Członek Platformy Obywatelskiej, sena
tor obecnej i poprzedniej kadencji. 

michał marSzałkowSki
Wykształcenie śred

nie. Żonaty, dwóch 
synów. W LZS od 1966 
roku – zaczynał w 
LZS Metalowiec Mała 
Grzywna. Był wiceprze
wodniczącym (od 1980 
r.) i przez dwie kadencje 

przewodniczącym LZS w woj. toruń
skim, od 2 kadencji przewodniczący RW 
KP LZS. Hobby sport, szczególnie kolar
stwo, lubi organizować wyścigi dla dzieci 
i młodzieży, działacz turystyki wijejskiej. 

We wszystkich 16 województwach odbyły się zjazdy, podczas których podsumowano 
ostatnie cztery lata działalności, wybrano nowe władze, a także delegatów na zjazd 
krajowy oraz wytyczono kierunki działań na kolejną kadencję. Poniżej relacje ze 
zjazdów.

Województwo Dolnośląskie
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Zjazdy Wojewódzkich Zrzeszeń LZS

Województwo Lubelskie

 25 marca 2012 r. w Lublinie odbył się 
XVII Zjazd Delegatów Wojewódzkiego 
Zrzeszenia LZS w Lublinie. Frekwencja 
była prawie stuprocentowa (88 obecnych 
do 2 nieobecnych). Gościem zjazdu był 
m.in. Wacław Hurko, wiceprzewodniczący 
Krajowego Zrzeszenia LZS. 

Głównym punktem obrad był wybór 
nowych władz. Niespodzianki nie było. 
Szefem po raz kolejny został Józef Poterucha, 
a jego zastępcami: Wacław Słomkowski, 
Konrad Firek i Zbigniew Radziejczuk. 

Choć skończył się rok 2011, czyli rok w 
którym obchodziliśmy 65lecie istnienia, to 
zjazdy wojewódzkie są najlepszym miejscem 
by uhonorować działaczy sportowych, któ
rzy wnieśli szczególny wkład w rozwój elze
towskiego sportu. Tak też było w Lublinie. 
Najwyższe odznaczenie – Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski – otrzymał 

Wacław Słomkowski. Złote Krzyże Zasługi 
odebrali Krzysztof Pszenniak i Janusz 
Wilczek. Odznaczenia państwowe wrę
czał wojewoda lubelski Marian Starownik. 
Srebrną odznakę „Za zasługi dla sportu” 
otrzymał wiceprezes MKS CementGryf 
Chełm Mieczysław Czwaliński. Brązowymi 
odznaczeni zostali: wójt gminy Wierzbica 
Andrzej Chrząstowski, wójt gminy 
Leśniowice Wiesław Radzięciak, prezes 
MKS Agros Chełm Marek Mazurek, trener 
GKS Ogniwo Wierzbica Jacek Kłos, trener 
ULKS Olimpijczyk Chełm Jerzy Krasowski. 
Wiele osób uhonorowano medalami 65 
lecia LZS. Dokonano również podsumowa
nia współzawodnictwa sportowego nagra
dzając najlepsze kluby, powiaty i gminy. Na 
zjeździe podkreślano osiągnięcia uzyskane 
przez sportowców i trenerów w minionej 
kadencji. 

– Te ostatnie cztery lata potwierdziły naszą 
dominację, bo każdego roku zajmowaliśmy 
pierwsze miejsce we współzawodnictwie dzie-
ci i młodzieży klubów LZS z całej Polski 
– podkreślał Wacław Słomkowski. – W 
naszym województwie najlepsze wyniki osią-
gali sportowcy z powiatu tomaszowskiego 
oraz z gminy Tyszowce.

– Mamy bardzo ambitne plany – mówił na 
zjeździe Józef Poterucha. – Chcemy utrzy-

mać stan posiadania w granicach 25-27 tys. 
członków. Dodatkowo zamierzamy powołać 
rady we wszystkich powiatach. Podjęliśmy 
też decyzję o współpracy z Ochotniczymi 
Strażami Pożarnymi. Będziemy zachęcać 
do uprawnia sportu strażaków ze środowisk 
wiejskich. Chcemy też zagospodarować Orliki 
i hale w gminach tak żeby tętniły życiem. 

Część działaczy krytykowała „dowódz
two” za brak promocji, narzekano na stronę 
internetową. Kierownictwo zapowiedziało 
poprawę... i już w kwietniu ruszyła jej nowa 
odsłona, zdecydowanie lepsza. 

W Klubie Olimpijczyka Słubickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach 
24 marca 2012 roku odbył się IV Zjazd 
Sprawozdawczo–Wyborczy Delegatów 
Lubuskiego Z LZS. Gośćmi Zjazdu byli: 
Krzysztof Piasek – sekretarz Rady Głównej 
Z LZS, Tomasz Kucharski – dyrektor 
Wydziału Sportu Urzędu Miasta w Gorzowie 
Wlkp., Józef Bartkowiak – radny Sejmiku 
Wojewódzkiego w Zielonej Górze.

W Zjeździe uczestniczyło 49 delegatów, 
co stanowiło 70% ogółu zebranych. Zjazd 
zatwierdził sprawozdanie ustępującej Rady 
Wojewódzkiej i otrzymała ona absoluto

rium. Wybrano nowe władze: 11osobową 
Radę Wojewódzką i 5osobową Komisję 
Rewizyjną. Prezesem ponownie wybrano 
Jana Gralińskiego, jego zastępcami zostali 
Józef Bartkowiak i Mirosław Wrzesiński, 
a sekretarzem Zdzisław Butrym. Prze
wo d niczącym Komisji Rewizyjnej został 
Kazimierz Barłóg. Za najważniejsze zada
nia na lata 20122015 uznano: dalszy rozwój 
sportu w środowisku działania LZS, rozwój 
sportu wyczynowego w sekcjach klubów 
LZS, poszukiwanie dróg do zapewnienia 
środków finansowych do prowadzenia 
działalności statutowej oraz podnoszenie 
poziomu organizowanych imprez i zawo
dów sportowych.

jan 
GralińSki
Ma 65 lat, wy kształ 

cenie średnie tech
niczne, jest członkiem 
LZS od 1969 roku, od 
1976 do chwili obec
nej wiceprezes Klubu 
Sportowego „Orlęta” 
w Gorzowie Wlkp., skarbnik Lubuskiej 
Rady Olimpijskiej, członek Lubuskiej 
Federacji Sportu. Prezes LZ LZS od 2008 
roku, wcześniej przewodniczący WZ LZS 
w Gorzowie Wlkp. Wielokrotnie nagra
dzany, pełna szuflada medali i odznaczeń, 
m.in.: złoty, srebrny i brązowy Krzyż 
Zasługi. Lubi obcować z przyrodą, czyta 
biografie sławnych ludzi, pasjonuje go 
starożytna architektura. Żona Bogumiła, 
córka Dorota i wnuczka Sandra. Jak 
mówią jego znajomi – jest pracowity, 
trwały w przyjaźni, chorobliwie nie znosi 
biurokracji, szybko wybacza i zapomi
na występki innych przeciwko sobie, w 
trudnych chwilach ratuje go poczucie 
humoru.

 józef  
Poterucha 
Ma 60 lat, żona

ty, troje dzieci i 
trójka wnucząt. 
Ukończył AWF w 
Gdańsku, a także 
studia podyplomo
we z zakresu mene
dżer sportu – AZS 
Poznań/Warszawa. Przedsiębiorca w 
branży hotelarskoturystycznej. W LZS 
od 46 lat, od 12 lat jest przewodni
czącym Wojewódzkiego Zrzeszenia 
LZS w Lublinie, przez dwie kadencje 
był prezesem LZS w Zamościu (gdy ist
niało woj. zamojskie). Działał także w 
ZMW. Przewodniczący Głównej Komisji 
Rewizyjnej KZ LZS.

Województwo Lubuskie
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Województwo Małopolskie

24 marca 2012 r. w Łodzi odbył się 
XVIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
Delegatów Zrzeszenia LZS Województwa 
Łódzkiego. Na zjeździe wybrano nowe wła
dze, podsumowano kadencję 20082011, 
a także przyjęto program działania na lata 
20122015. 

Gośćmi zajazdu byli m.in.: Wacław 
Hurko, zca przewodniczącego KZ LZS, 
Hieronim Hubal, któremu wręczono Medal 
65 lecia LZS, zca dyrektora Departamentu 
Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Janusz 
Kotliński, prezes Łódzkiej Federacji Sportu 
oraz burmistrzowie, starostowie i wójtowie 
z woj. łódzkiego. 

Podczas zjazdu uhonorowano odznakami 
i medalami działaczy sportowych. Odznakę 
„Zasłużony działacz LZS" otrzymali: 
Krzysztof Janeczek, Marian Kryczkowski, 
starosta Rawy Maz., i Dariusz Zakonnik. 
Złotą Honorową Odznakę Z LZS wręczo
no przedstawicielom LKS Świątkowice. 21 
osób otrzymało medale 65 lecia LZS, w 
tym Marek Mazur. Medale za „Zasługi 
dla Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w 
Łodzi" otrzymali: Marek Kamiński, Robert 
Miądowicz, Piotr Stępień i Zbigniew 
Walczak. 

Wojewódzkim zrzeszeniem ponownie 

pokieruje Marek Mazur. Na jego zastęp
ców wybrano Janusza Kamińskiego 
(przewodniczący Powiatowego Z LZS w 
Radomsku) i Zdzisława Wawrzewskiego 
(przewodniczącego Rady Powiatowej LZS 
w Piotrkowie Trybunalskim), przewodni

czącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 
został Kazimierz Kurtasiński (prezes LKS 
Orzeł Parzęczew). 

LZS to największa organizacja sporto
wa w woj. łódzkim. Jednym z najwięk
szych jej sukcesów było zwycięstwo w 
Ogólnopolskich Igrzyskach LZS, rozgrywa
nych w Siedlcach w 2011 roku. Największe 
osiągnięcia sportowe odnotowują zawod
nicy sekcji kajakarstwa górskiego z LKK 
Drzewicy i zapaśnicy AKS Piotrków. Na 

wysokim poziomie utrzymują swoje wyniki 
ciężarowcy LKS Gryf Bujny (startujący w I 
lidze) i LKS Dobryszyce.

 31 marca 2012 r. w Krakowie odbył 
się IV Małopolski Zjazd Delegatów 
Zrzeszenia LZS. Na zjazd przybyła więk
szość wybranych delegatów – frekwencja 
wyniosła 94,4%. Gośćmi małopolskiego 
zjazdu byli m.in.: Wacław Hurko – zastęp
ca przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia 
LZS, Andrzej Harężlak, wicewojewoda 
małopolski i Paweł Opach, zastępca dyrek
tora Urzędu Miasta Krakowa. 

Przed rozpoczęciem obrad długoletni 
działacze Małopolskiego Zrzeszenia LZS 
uhonorowani zostali odznaczeniami pań
stwowymi, odznakami i medalami 65lecia 

LZS. Srebrnymi Krzyżami Zasługi wice
wojewoda Andrzej Harężlak udekorował: 
Kazimierza Bałosa, Romana Chłostę, 
Stanisława Chłostę, Tadeusza Mazura 
i Franciszka Srokę, a brązowy otrzymał 
Eugeniusz Rosiek. Złote odznaki „Za 
zasługi dla sportu” otrzymali: Adam Bałos, 
Edward Nikiel, Tadeusz Szczerbowski, 
srebrną Stanisław Herchel, a brązową 8 
innych działaczy. 18 osób otrzymało medal 
65lecia LZS. 

Podczas obrad dokonano oceny minionej 
kadencji, podsumowano osiągnięcia organi
zacyjne i sportowe, oraz uchwalono program 
działania na lata 20122015. Mimo wielu 
przeciwności LZSy wciąż są i działają, są 
bowiem ludzie, którzy chcą i mogą swój 
wolny czas poświecić na rzecz rozwoju spor
tu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim 
– mówiono na Zjeździe. Liczymy na jeszcze 
większe zaangażowanie w sport samorzą
dów lokalnych i władz państwowych. Warto 
przyjrzeć się historii – z niej jasno wynika, że 
jak nasze Zrzeszenie się rozwijało to i polski 
sport miał osiągnięcia na arenie międzyna

rodowej – twierdzono.
Przewodniczącym Małopolskiego ZLZS 

ponownie wybrano Jacka Dońca, jego 
zastępcami zostali – Aleksander Giertler 
(m.in. prezes Izby Turystyki RP), Jerzy Bąk 
oraz Jacek Kucybała. Sekretarzem został 
Józef Regulski.

 marek mazur 
Urodził się 16 

lip ca 1956 roku w 
Piotrkowie Try bu
nalskim. Jest absol
wentem Wyższej 
Szko ły Administracji 
Publicznej w Łodzi 
(kierunek: zarządza
nie w administracji 
publicznej) oraz łódzkiej Wyższej Szkoły 
HumanistycznoEkonomicznej (kieru
nek: zarządzanie i marketing). Żonaty, 
ma troje dzieci. Jego działalność zawo
dowa i społeczna związana jest przede 
wszystkim z organizacjami sportowymi. 
W latach 19831991 pracował w Radzie 
Wojewódzkiej Z LZS w Piotrkowie 
Trybunalskim, w latach 19911999 był 
jej przewodniczącym. Od 2000 roku do 
2003 był zastępcą przewodniczącego 
Rady Wojewódzkiej Z LZS w Łodzi, od 
2004 roku jest jej przewodniczącym. Od 
2006 roku pełni funkcję przewodniczące
go Sejmiku Województwa Łódzkiego. Jest 
też od 2011 roku dyrektorem Oddziału 
Terenowego Agencji Rynku Rolnego w 
Łodzi.

 jacek  
Doniec
Rocznik 1941. 

Żo naty, wykształ
cenie średnie. Od 
trzech ka dencji 
ra dny w Pro szo wi
cach, pełni fun kcję 
przewo dni  czącego 
Ra dy Miejskiej. 
Wieloletni prezes LZS Pro szowianka – 
to w niej jako 17letni chłopak zaczy
nał swoją przygodę z LZS. Swój ostatni 
mecz jako piłkarz rozegrał w 1986 roku. 
Od 1978 roku pracownik Małopolskiego 
Zrzeszenia LZS. Od czterech kadencji 
przewodniczący. Działacz Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej, członek Zarządu i 
przewodniczący wydziału gier.

Województwo Łódzkie
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Zjazdy Wojewódzkich Zrzeszeń LZS

 27 kwietnia 2012 r. w Warszawie odbył 
się IV Mazowiecki Zjazd Delegatów 
Ludowych Zespołów Sportowych. Wśród 
zaproszonych gości byli m.in. Wacław 
Hurko, zca przewodniczącego KZ LZS, 
senator Stanisław Jurcewicz, przewod
niczący Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS, 
Krzysztof Piasek, sekretarz KZ LZS oraz 
Henryk Kiljan z Departamentu Edukacji 
Publicznej i Sportu Mazowieckiego Urzędu 
Marszałkowskiego. 

Tuż po otwarciu obrad Elwira Ryś-
Ferens, dotychczasowa przewodnicząca 
mazowieckiego LZS poinformowała, że nie 
będzie ubiegać się o kolejną kadencję. Za 8 
lat szefowania mazowieckiemu LZS otrzy
mała gorące podziękowania.

Zjazd przyjął sprawozdanie z działalności 
Rady Wojewódzkiej za lata 20082011 i 
udzielił jej absolutorium. W dyskusji jaka 
toczyła się po przestawieniu sprawozda
nia z niepokojem mówiono o tym, że na 
Mazowszu nie przybywa a ubywa człon
ków LZS, że brakuje młodych działaczy. 
Coraz słabsze jest dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego – o ile w 2008 roku 
wynosiło ono ponad 1 milion złotych, to 
w kolejnych latach drastycznie malało – w 

2011 roku wyniosło już tylko 320 tys. zł. 
Związane jest to – jak tłumaczył przedsta
wiciel urzędu marszałkowskiego – z kry
zysem finansowym jaki dotyka samorząd 
wojewódzki. Ale delegaci zwracali uwagę, 
że nie najlepiej jest też w powiatach i gmi
nach – tam często mówią najpierw drogi 
potem sport. Rodzice i dzieci chcą coraz 
więcej zajęć sportowych pozalekcyjnych, ale 
dyrekcje szkół nie są w stanie sprostać tym 
wyzwaniom bo rosną obowiązki szkoły a nie 
rośnie subwencja oświatowa. Podkreślano, 
że należy wzmocnić promocję sportu, gdyż 
brak ruchu, śmieciowe jedzenie sprzeda
wane w szkołach i fascynacja komputerem 
zagraża zdrowiu dzieci i młodzieży. Ale na 
to potrzebne są pieniądze, których ciągle 
brakuje. Istnieje więc zagrożenie, że pobu
dowane w województwie hale sportowe i 
„Orliki” będą stać puste.

Delegaci wybrali przewodniczące
go Mazowieckiego Z LZS, którym został 
Władysław Kosiniak–Kamysz, minister 
pracy i polityki społecznej. Na swym pierw
szym posiedzeniu nowa Rada Wojewódzka 
wybrała także wiceprzewodniczących, któ
rymi zostali: Józef Maciejczak, Leszek 
Piórkowski i Jerzy Ostrowski. Sekretarzem 

został Paweł Tomaszewski, a skarbni
kiem Stefan Długosz. Na czele 3 osobowej 
Komisji Rewizyjnej stanęła Jolanta Grząba.

 14 kwietnia 2012 roku w Zespole Szkół w 
Dobrzeniu Wielkim odbył się XVII Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów 
Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe w Opolu. Obradowano 
w historycznym miejscu – to na terenie 
gminy Dobrzeń Wielki powstał pierwszy 
LZS w Polsce – „Swornica” Czarnowąsy. 

Gośćmi zjazdu byli m.in.: Józef Sebesta 
– Marszałek Województwa Opolskiego, 
Barbara Kamińska – członek Zarządu 
Województwa Opolskiego, Lucjusz 
Bilik – zca dyrektora Dep. Turystyki i 
Sportu Urzędu Wojewódzkiego, Krzysztof 
Piasek – sekretarz KZ LZS, oraz Stanisław 
Jurcewicz – senator RP, przewodniczący 

Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. 
Podczas zjazdu uhonorowano Zygfryda 

Mroza odznaką „Za zasługi dla wojewódz
twa opolskiego”, a Jana Gruszkę „Zasłużony 
działacz LZS”. Nagrodzono także za współ
zawodnictwo sportowe w 2011 roku najlep
szych sportowców, trenerów i kluby.

Następnie Marek Procyszyn poinformo
wał zebranych, że nie będzie kandydował na 
przewodniczącego, podziękował wszystkim 
za owocną współpracę i stwierdził, że będzie 
się starał nadal wspierać działalność woje
wódzkiego zrzeszenia LZS. 

W dyskusji działacze apelowali o kierowa
nie środków finansowych do tych klubów, 
które potrafią je efektywnie wykorzystywać 
(Marek Turchan LMGKK Ziemia Brzeska 
Brzeg), podkreślali, że kluby w małych 
miejscowościach i wsiach odgrywają dużą 
rolę społeczną (Kazimierz Szelągiewicz LKS 
Orzeł Namysłów), mówili, że LZSy istnieją 
bo potrafią zadbać o wymianę pokolenio
wą i zwracali się o zwiększenie środków 
finansowych z urzędu marszałkowskiego, 
twierdząc, że marszałek Józef Sebesta na 
pewno to rozumie, bo w swoim życiu miał 

też epizod związany z działalnością w LZS 
(Piotr Pakosz GZ LZS w Zdzieszowicach). 

W głosowaniu jawnym przewodniczącym 
WZ LZS w Opolu został Gerard Halama, 
do tychczasowy wiceprzewodniczący, wy bra
no także 34osobową radę wojewódzką i 
5osobową komisję rewizyjną.

Województwo Opolskie  GerarD 
halama 
Przez wiele lat 

zwią zany z gminą 
Dobrzeń Wielki, w 
la tach 19891996 
pre zes LZS Tor 
Dobrzeń Wielki, 
klu bu który może 
się pochwalić tra
dycją sięgającą 1926 roku, przewodniczą
cy Gminnego Zrzeszenia LZS, w latach 
19982006 radny i przewodniczący 
Rady Gminy, dyrektor delegatury UKE 
w Opolu. Mówi, że będzie „człowie
kiem sportu do końca swoich dni”. Nigdy 
nie przypuszczał, że na swoim terenie 
zostanie wybrany przewodniczącym WZ 
LZS. Jego wzorem do naśladowania jest 
Władysław Czaczka.

 właDySław koSiniak-kamySz
Urodził się w 

1981 r., lekarz, poli
tyk, działacz samo
rządowy, mi nister 
pracy i polityki 
społecznej w dru
gim rządzie D. 
Tuska. Ukończył 
studia medyczne 
na Wydziale Le kar
skim Co lleg ium Medicum Uni wer sy tetu 
Jagie llońskiego. W 2010 roku z wyróż
nieniem obronił pracę doktorską. Od 
2010 r. radny Miasta Krakowa. Członek 
Rady Wydziału Lekarskiego Collegium 
Medicum UJ. Wychowany w tradycjach 
ruchu ludowego. Jest jednym z zało
życieli Stowarzyszenia Forum Młodych 
Ludowców, a od 2008 r. sekretarzem 
Naczelnego Komitetu Wykonawczego 
PSL. Jest synem Andrzeja Kosiniaka
Ka my sza, ministra zdrowia w rządzie T. 
Mazowieckiego. Czas prywatny poświę
ca żonie Agnieszce i rozwijaniu swoich 
pasji, którymi niezmiennie pozostają 
historia oraz dobra książka.

Województwo Mazowieckie
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17 marca 2012 r. w Rzeszowie zebrał się 
XVII Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-
Wyborczy Podkarpackiego Zrzeszenia 
LZS. W zjeździe uczestniczyli delegaci 
wybrani na powiatowych zgromadzeniach 
przedstawicieli klubów sportowych repre
zentujących 463 stowarzyszenia.

W czasie zjazdu dokonano wnikliwej 
oceny czteroletniej kadencji. W dysku
sji delegaci poruszali problemy dalszego 
doskonalenia funkcjonowania Zrzeszenia, 
wskazywali kierunki działania i nowe roz
wiązania w realizacji zadań statutowych. 
Podkreślali, że sport to nie tylko wyczyn, 
ale przede wszystkim zabawa, zdrowie i 
szkoła życia, że w środowisku wiejskim 
rośnie zapotrzebowanie na imprezy i zawo
dy sportowe, a ich organizowanie pobudza 
aktywność lokalnych społeczności. Niestety 
o środki na podstawową działalność coraz 
trudniej. Mówili, że chętnych do społecz
nego działania też jest coraz mniej. Nastały 
bowiem takie czasy, że każdy musi przede 
wszystkim myśleć o utrzymaniu rodzi
ny, pracy zarobkowej, a dopiero później o 

działalności zgodnej z zainteresowaniami. 
Mimo tych wszystkich przeciwności wiele 
rzeczy udało się już zrobić, wiele jeszcze 
można poprawić, usprawnić. Za największe 
zagrożenie dla sportu delegaci uznali jego 
coraz większą komercjalizację. Przyjęto pro
gram działania na lata 20122015.

Podczas zjazdu odznaczono 32 działa
czy Odznaką „Za zasługi dla sportu”, 18 
– Odznaką „Zasłużony działacz LZS”, a 42 
osoby otrzymały medal 65lecia LZS.

Gościem podkarpackiego zjazdu była 
Helena Koziej, dyrektor Biura KZ LZS.

Wybrano 16osobową Radę Wojewódzką 
oraz 3osobową Komisję Rewizyjną. 
Funkcję prezesa RW LZS powierzono 
Józefowi Krzywonosowi, funkcję wice
prezesów pełnić będą: Józef Wisz, pre
zes Rady Powiatowej LZS w Rzeszowie, 
Bronisław Przyczynek, prezes Powiatowego 
Zrzeszenia LZS w Brzozowie, skarbni
kiem został Jan Przygoda – prezes Rady 
Powiatowej w Mielcu, a sekretarzem będzie 
Andrzej Matejski, działacz LKS Głogovia 
Głogów Małopolski.

 31 marca 2012 roku odbył się IV 
Wojewódzki Zjazd Delegatów Podlaskiego 
Zrzeszenia LZS w Białymstoku. W zjeździe 
oprócz delegatów uczestniczyli zaprosze
ni goście, a wśród nich Helena Koziej, 
członek RG KZ LZS i dyrektor Biura KZ 
LZS oraz wicewojewoda podlaski Wojciech 
Dzieżgowski, który w swoim wystąpieniu 
podkreślił rolę, jaką pełni w życiu spor
towym i nie tylko młodych mieszkańców 
wsi i małych miasteczek LZS. Nic o nas bez 
nas – jestem jednym z was, w LZS-ach jest 
siła i potęga. Wiem co mówię, gdyż przez 
5 lat byłem prezesem LKS Narew Łomża – 
powiedział.

W trakcie zjazdu srebrne odznaki „Za 
zasługi dla sportu” przyznane przez Ministra 
Sportu i Turystyki wręczono Krystynie 
Danilczyk-Zabawskiej, byłej świetnej lek

koatletce, reprezentującej barwy KS Podlasie 
Białystok i Franciszkowi Makowskiemu, 
działaczowi LZS z gminy Bakałarzewo, brą
zową otrzymała Iwona Zańko, trenerka 
zapasów. Kilkanaście osób – działaczy, tre
nerów i sportowców – uhonorowano meda
lami 65lecia LZS.

Zjazd przyjął sprawozdanie z działal
ności Rady Wojewódzkiej za lata 2008
2011 i udzielił jej absolutorium. Delegaci 
wybrali przewodniczącego podlaskich LZS 
na kolejną kadencję, został nim ponownie, 
Mieczysław Kazimierz Baszko, wicemar
szałek woj. podlaskiego, który dziękując za 
wybór powiedział m.in.: Nic o nas bez nas. 
Dołożymy wszelkich starań, aby sport wiejski 
ciągle się rozwijał. Nie po to budowaliśmy 
„Orliki”, aby stały one teraz „odłogiem”.

Podczas dyskusji działacze klubów spor
towych ubolewali nad małą ilością delega
tów na zjazd krajowy jakie przyznano woje
wództwu. Mamy jeden z najlepszych klu
bów w LZS i Polsce KS Podlasie Białystok, 
w minionej kadencji wzrosła o prawie 20% 
ilość członów, w tym o 38% młodzieży, 
organizujemy mnóstwo imprez, mamy w 
miarę stabilne finanse i tylko 2 mandaty! 
Na zjeździe krajowym o programie LZS 

będą decydować laicy, a nie profesjonaliści 
–mówili ci najbardziej oburzeni. Obyczaje 
łagodził występ barwnego zespół działające
go przy ZS w Brańsku.

W o j e w ó d z t w o  P o d l a s k i e

 józef 
krzywonoS
Z wykształce

nia technik rolnik. 
Żo naty, czwór
ka dzieci, dwoje 
wnucząt. Pra cuje 
w Zrzeszeniu od 
1982 roku, 18 lat 
pełni funkcję pre
zesa Podkarpackiego Zrzeszenia LZS. 
Pochodzi z bardzo usportowionej rodzi
ny. Przygodę ze sportem zaczynał w 1958 
roku w LZS Sawa Sonina, od narciarstwa 
klasycznego. Jego największym osiągnię
ciem sportowym było zajęcie w latach 
60tych na Mistrzostwach Polski w biegu 
na 10 km ósmego miejsca, startował też 
z sukcesami w Rajdzie Chłopskim w 
Rajczy. Przez kilka lat był też wicepreze
sem klubu Sawa Sonina. Nadal aktywny 
sportowo, biega na nartach wraz z żoną 
Ewą. Pełna szuflada odznaczeń, w tym 
Złoty Krzyż Zasługi. Przyjaciele i zna
jomi mówią o nim, że jest spokojny, ale 
stanowczy, świetny organizator, ma duże 
poczucie humoru.

 mieczySław 
kazimierz 
BaSzko
Rocznik 1961. 

Absol went AWF w 
Białej Podlaskiej. 
Wice prezes Za rzą
du Wo je wódz kiego 
PSL w Bia łym
sto ku. Całe swoje 
dorosłe życie związał z samorządem. 
Rozpoczynał jako radny miejski miasta 
Sokółka. Następnie był radnym powiatu 
sokólskiego, potem powierzono mu man
dat radnego sejmiku województwa pod
laskiego. W Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podlaskiego pełnił rolę 
członka Zarządu województwa podla
skiego, a następnie został wybrany na 
wicemarszałka województwa podla
skiego. W życiu kieruje się maksymą 
„Człowiek jest tyle wart, ile potrafi zrobić 
dla drugiego”. W chwilach wolnych lubi 
gotować, a także uprawiać sporty wodne. 
Jest członkiem Zarządu Polskiego 
Związku Motorowego i Narciarstwa 
Wodnego.

Województwo Podkarpackie
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Województwo Pomorskie

 14 kwietnia 2012 r. w sali im. Lecha 
Bądkowskiego Sejmiku Pomorskiego w 
Gdańsku odbył się Zjazd Sprawozdawczo-
Wyborczy Pomorskiego Zrzeszenia LZS 
w Gdańsku. Gościem Zjazdu był wiceprze
wodniczący KZ LZS Wacław Hurko.

W zjeździe udział wzięło ponad 100 dele
gatów reprezentujących 22 tysięczną rzeszę 
członków „Zielonego Bractwa”.

Zjazd podsumował kadencję 20082011 
i udzielił absolutorium ustępującej radzie. 
W 2011 roku Ludowe Zespoły Sportowe 
obchodziły rocznicę swego 65lecia. Na 
tą okoliczność została wydana książka pt. 
„Pomorskie Abecadło Sportu Ludowego – 

65 Lat Ludowych Zespołów Sportowych na 
Pomorzu”, której premiera miała miejsce na 
Zjeździe.

Zasłużeni działacze, sportowcy zostali 
uhonorowani okolicznościowym medalem 
65 lat LZS, odznakami PZPN w Gdańsku i 
odznakami „Zasłużony działacz LZS".

Wybrano 17osobową Radę Wojewódzką. 
Na swym pierwszym posiedzeniu Rada 
postanowiła wybrać tylko przewodniczą

cego PZ LZS. Wybrana została Magdalena 
Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański.

Podczas Zjazdu ogłoszone zostały także 
wyniki XI Plebiscytu na 10 Najlepszych 

Sportowców i Trenerów w 2011 roku 
Pomorskiego Zrzeszenia LZS. Zwyciężyli 
Angelika Cichocka, lekkoatletka reprezen
tantka Polski specjalizująca się w biegach na 
dystansie 800 m i 1500 m z TalexBorysław 
Borzytuchom i jej trener Jarosław Ścigała.

 14 kwietnia 2012 r. w sali konferencyj-
nej hotelu Katowice odbył się XIX Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy Śląskiego 
Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zes-
poły Sportowe. Wśród zaproszonych gości 
byli m.in.: Helena Koziej, dyrektor Biura 
KZ LZS, Marian Ormaniec, radny sejmiku 
woj. śląskiego, Krzysztof Nowak, burmistrz 
Kłobucka, Janusz Nowakowski, prezes 
Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego 
oraz wiceprezes ŚZPN Henryk Kula. 

Wicemarszałek województwa śląskiego 
Mariusz Kleszczewski wystosował list do 
uczestników Zjazdu, w którym podziękował 
wszystkim działaczom, trenerom, instruk
torom i zawodnikom za upowszechnianie 
sportu, rekreacji i turystyki w środowisku 

wiejskim oraz życzył dalszych sukcesów. 
Zjazd wybrał 9osobowy Zarząd oraz 5 

osobową Komisję Rewizyjną, 17osobową 
Radę Wojewódzką a także 10 delegatów na 
Zjazd Krajowy Z LZS.

Prezesem Zarządu wybrano ponownie 
Tomasza Czerwieckiego, wiceprzewod
niczącymi zostali Andrzej Lacel i Jacek 
Staniewski, sekretarzem po raz czwar
ty został Janusz Ciołczyk, prezesa LKS 
Ciężkowianka Jaworzno. Przewodniczącym 
Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia został 
Henryk Kula, a przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej Czesław Żaczek. 

Dyskusję zdominowały sprawy związane 
ze szkoleniem uzdolnionej sportowo mło
dzieży. Mówiono, że nie będziemy wycho
wywać mistrzów Europy czy świata, jeśli 
nie zbudujemy dobrego systemu szkolenia, 
i jeśli nie będzie środków w klubach na 

szkolenie zawodników starszych niż junior. 
Właśnie w przedziale wiekowym młodzie
żowca najczęściej zawodnicy rezygnują z 
dalszej kariery sportowej, bo jeśli chcą ją 
potraktować poważnie nie wystarcza im 
byle jaki obóz sportowy czy kilkaset zło
tych na przejazd na zawody, których w tej 
kategorii wiekowej jest mało. A nie każdego 
rodzica stać na to by inwestować w swoje 
prawie dorosłe dziecko.

Zjazdy Wojewódzkich Zrzeszeń LZS

Województwo Śląskie  tomaSz 
czerwiecki 
Wstąpił do Zrze

sze nia LZS 22 wrze
śnia 1963 roku – LZS 
Ogrod nik Bielsko 
Biała. Funkcję Prze
wo dniczącego Rady 
Wojewódzkiej a 
nas  tępnie Prezesa 
Ślą s kiego Wojewódzkiego Zrzeszenia 
LZS pełni nieprzerwanie od 16 grudnia 
1976 roku. Sekretarz Komisji Rewizyjnej 
Śląskiej Federacji Sportu. Za upowszech
nianie sportu w środowisku wiejskim 
został wyróżniony odznaką „Zasłużony 
Działacz LZS", złotą odznaką za „Zasługi 
dla sportu" oraz Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Od ro dzenia Polski.

 maGDalena 
kołoDziejczak
Ma wykształce

nie wyższe prawni
cze. Od 2002 roku 
wójt gminy Pruszcz 
Gdański. Jest laure
atką wielu prestiżo
wych nagród, laury 
i nagrody zgar
nia też jej gimna. 
Do czasu wyboru 
na wójta przez dziewięć lat kierowała 
Spółdzielnią Mieszkaniową „Rotmanka”. 
Prezesowanie zakończyła ogromnym, jak 
na te trudne czasy, sukcesem: powsta
ło nowe osiedle z pełną infrastruktu
rą, doskonale zorganizowane. Radna 
w kadencji 19982002 (przewodniczą
ca komisji rewizyjnej). Członek PO. 
Mężatka, dwoje dzieci.
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Województwo Warmińsko-Mazurskie

Podczas XVII Wojewódzkiego Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego Świę to-
krzys kiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe, który odbył się 24 marca 
2012 r. w Kielcach, wybrano nowe wła-
dze. Prezesem ponownie został Jerzy Kula, 
wiceprezesami zaś 
Jan Mazur i Henryk 
Milcarz, sekretarzem 
Barbara Chuda. 

W zjeździe wzię
ło udział wielu gości, 
m.in.: poseł Mi rosław 
Pawlak, wojewoda 
świętokrzyski Bożena 
Pałka-Koruba, wice
wojewoda Beata 
Oczkowicz, przewod
niczący Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego 
Tadeusz Kowalczyk, wicemarszałek 
Grzegorz Świercz, dyrektor Departamentu 
Pro mocji, Edukacji, Kultury, Sportu i 
Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Jacek 
Kowalczyk, prezydenta Kielc reprezentował 
Dariusz Borowiecki, a Krajowe Zrzeszenie 
Helena Koziej, członek Rady Głównej i 
dyrektor Biura KZ LZS. 

Świętokrzyskie zrzeszenie skupia ponad 
12 tysięcy członków. W minionym czte

roleciu zasady i formy funkcjonowania 
Zrzeszenia zostały wzbogacone i dostoso
wane do potrzeb różnych środowisk. Dzięki 
samorządowi lokalnemu rozwija się baza 
sportowa, gminy i powiaty coraz chętniej 
współuczestniczą w organizacji imprez 

sportowych. To naj
ważniejsze fragmenty 
sprawozdania, które 
przedstawił Jerzy Kula. 

Na Zjeździe uhono
rowano wielu działa
czy odznaczeniami 
państwowymi i spor
towymi, m.in.: Krzyż 
Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski 
otrzymał Wiktor 

Pyk – trener łuczników „Stelli” Kielce. 
Odznaki „Za zasługi dla sportu” nadane 
przez Ministra Sportu i Turystyki otrzy
mali: złote – Jacek Kowalczyk, Stanisław 
Matejkiewicz, Jan Mazur, Stanisław 
Pożoga; srebrne – Wojciech Furmanek, 
Stanisław Steckiewicz, Jolanta Tyjas; brą
zowe – Danuta Drozdowska, Stanisław 
Gorzelak, Andrzej Kruzel, Wacław Kędra, 
Henryk Milcarz. Medalem 65lecia LZS 
uhonorowani zostali: Czesław Zemsta – 

wieloletni pracownik i działacz LZS, który 
w listopadzie ubr skończył 90 lat, Leszek 
Burek – redaktor czasopisma „Sportowe 
Wieści”. 26 osób zostało wyróżnionych 
odznakami „Zasłużony działacz LZS”.

26 listopada 2011 roku w Olsztynie 
odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
Delegatów Warmińsko-Mazurskiego 
Zrzeszenia LZS. W obradach uczestniczyli 
delegaci wszystkich gmin Warmii i Mazur, 
gdzie działają ogniwa i kluby LZS. Przybyli też 
zaproszeni goście m. in.: Anna Wasilewska – 
członek Zarządu Województwa Warmińsko
Mazurskiego, posłowie: Janusz Cichoń i 
Andrzej Orzechowski, Zbigniew Lewicki 
– prezes Wojewódzkiej Federacji Sport 
oraz Helena Koziej, która reprezentowała 
Krajowe Zrzeszenie LZS. 

W dyskusji działacze LZS mówili, że coraz 
trudniej jest organizować życie sportowe 
wśród młodzieży, bo po pierwsze ma ona 

alternatywę i często gdzieś indziej realizuje 
swe pasje, a po drugie bariery finansowe 
coraz bardziej dają znać o sobie. Ale naszą 
determinację trudno złamać – podkreślali. 
Będziemy dalej pracować i przekazywać 
pałeczkę następcom. 

Podczas Zjazdu 12 najlepszych gmin 
minionej kadencji zostało nagrodzonych 
specjalnymi pucharami. Cztery osoby otrzy
mały odznaki ministerialne „Za zasługi dla 
sportu”, siedem – honorową odznakę LZS, 
dziesięć – „Zasłużony działacz LZS".

Po 25 latach z funkcji przewodniczą
cego zrezygnował Waldemar Buszan, któ
remu delegaci gorąco podziękowali za 
tyle lat współpracy. Zresztą pozostał on w 
Zarządzie, obejmując funkcję wiceprzewod
niczącego ds. upowszechniania sportu.

Nowym przewodniczącym Warmińsko
Mazurskiego Zrzeszenia LZS został senator 
Marek Konopka, wiceprzewodniczącymi 
(poza W. Buszanem): Ludwik Jaczun (ds. 
rozwoju sportu) i Benedykt Czarnecki (ds. 
organizacyjnych). Sekretarzem pozostał 
Marek Jaczun.

 jerzy kula
Absolwent Aka

de mii Rolniczej w 
Lublinie. W 2003 
roku ukończył pody
plomowe studia na 
AWF w Poznaniu, 
w tym samym roku 
otrzymał tytuł mene
dżera sportu. Pracę 
zawodową rozpoczynał w jednost
kach obsługi rolnictwa. W 1985 roku 
został wybrany sekretarzem RW LZS w 
Kielcach, od 1998 r. urzędujący wice
przewodniczący, od 2008 roku przewod
niczący RW Świętokrzyskiego Zrzeszenia 
LZS. Od 1997 roku jest także prezesem 
Świętokrzyskiego Związku Łuczniczego 
i członkiem klubu Stella Kielce. Członek 
Wojewódzkiej Federacji Sportu, od 2007 
członek zarządu ŚZPN. Odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia 
Polski i Złotą Odznaką „Za zasługi dla 
sportu”. Kibic Korony Kielce i Vive Targi 
Kielce. Wolny czas spędza pracując na 
działce rekreacyjnej.

 marek 
konoPka
Od 1998 do 

2007 roku zasiadał 
w radzie powia
tu piskiego. W 
latach 19982002 
pełnił funkcję 
starosty, od 2005 
do 2006 roku był 
członkiem zarządu powiatu. W wybo
rach parlamentarnych w 2007 roku z 
listy Platformy Obywatelskiej został 
wybrany senatorem VII kadencji w 
okręgu olsztyńskiem. W wyborach w 
2011 r. ponownie uzyskał mandat sena
tora RP. W 1990 r. ukończył Wydział 
Nauczycielski Akademii Wychowania 
Fizycznego w Gdańsku, a w 1992 r. stu
dia podyplomowe na tej samej uczelni. 
Uzyskał wówczas tytuł zawodowy trenera 
II klasy w piłce koszykowej. Jest wicepre
zesem Uczniowskiego Klubu Sportowego 
"Sokół" w Białej Piskiej.

Województwo Świętokrzyskie
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 Jako pierwsi swój zjazd przeprowadzili 
działacze LZS z województwa wielkopol-
skiego. Odbył się on 17 czerwca 2011 r. w 
Auli Gimnazjum w Żerkowie. W Zjeździe 

uczestniczyło 98 delegatów reprezentują
cych 116 stowarzyszeń członków prawnych 
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS, co dawało 
dobrą 84 procentową frekwencję.
  Z zaproszonych gości w Zjeździe uczestni
czyli: Wojciech Ziemniak – poseł na Sejm 
RP, Wacław Hurko – zca przewodniczące
go RG KZ LZS, Tomasz Wiktor – dyrektor 
Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego, Maciej Jankowski – 

prezes Zarządu Okręgu PZMot oraz inni 
przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń 
sportowych z terenu Wielkopolski. Wśród 
delegatów było wielu samorządowców róż
nego szczebla.

  Najważniejszymi sprawami, jakim zajął 
się Zjazd było ustalenie programu działalno
ści na lata 2011–2014, dostosowanie Statutu 
WZ LZS do zapisów Ustawy o Sporcie 
oraz wybór władz na nową kadencję – 21 
osobowej Rady Wojewódzkiej, 5 osobowej 
Komisji Rewizyjnej a także 8 delegatów na 
Krajowy Zjazd Delegatów KZ LZS.

Przewodniczącym Rady Wielkopolskiego 
ZLZS na kolejną, już czwartą kadencję, 
wybrano Tadeusza Tomaszewskiego, a 
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
Grzegorza Wasielewskiego, dotychczaso
wego skarbnika.

Zjazd podjął 12 uchwał oraz nakreślił kie
runki działania Wielkopolskiego Zrzeszenia 
LZS na najbliższe lata. Delegaci i zaproszeni 
goście zwracali uwagę na coraz trudniejsze 
warunki finansowania sportu i turystyki 
oraz wzrastającą biurokrację.
  Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada 

Wojewódzka wybrała na wiceprzewodni
czących: Krzysztofa Piaska, Hieronima 
Mazur kiewicza i Jerzego Kryjoma. Skar
bnikiem została Marzena Skopińska, a 
sekretarzem Maciej Wasielewski.

 17 marca 2012 r. w Białogardzie odbył 
się IV Wojewódzki Zjazd Delegatów Zrze-
szenia LZS. Ponad 80 delegatów podsumo
wało minione cztery lata, jak również nakre
śliło swoje cele i zadania na lata 20122015. 
Obrady w Białogardzie były tym razem 
wyjątkowe  po 39 latach kierowania dzia
łalnością zachodniopomor skich LZS zre
zygnował z funkcji przewodniczący Rady 
Wojewódzkiej Zbigniew Kiliński. 

Gośćmi zjazdu byli m.in.: Jan Kraw czuk, 
członek Zarządu Województwa Zachodnio
pomorskiego, Wacław Hurko, zca prze
wodniczącego KZ LZS, Rajmund Zieliński 
i Czesław Polewiak, dawni mistrzowie 
sportu oraz Krzysztof Bagiński, burmistrz 
Białogardu.

Podczas uroczystej części zjazdu wielu 
działaczom wręczono nagrody, medale i 
puchary. Decyzją Prezydenta RP Stanisław 
Kopeć uhonorowany został Krzyżem 
Kawa lerskim Orderu Odrodzenia Polski, a 
Henryk Paluch Złotym Krzyżem Zasługi. 
10 działaczy LZS otrzymało Honorową 
Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego. 
Kilku nastu delegatom wręczono okolicz
nościowe medale 65lecia LZS. Wręczono 
także szereg okolicznościowych grawerto
nów. Za współzawodnictwo sportowe 10 
najlepszych klubów uhonorowano pucha
rami – trzy pierwsze miejsca zajęli: LKK 
Ziemia Darłowska, LKS Spartakus Pyrzyce 
oraz AKS Białogard.

Nowym przewodniczącym Zachodnio
pomorskiego Zrzeszenia LZS został dr 
Jarosław Rzepa, który po wyborze powie
dział m.in.: – Przyznam się, że zastanawia-
łem się przez chwilę – czy podołam, czy dam 
radę spełnić Wasze oczekiwania. Jednak im 
dłużej wsłuchiwałem się w przebieg obrad 
oraz dyskusję, tym bardziej przekonywałem 
się, że wspólnie z Wami uda się nie tylko 
utrzymać wszystko to, co już osiągnęliśmy, ale 
mamy jeszcze trochę „wolnych mocy". Wiem, 
że niełatwo będzie zastąpić „Nadprezesa" 

Kilińskiego, ale postaram się nie zawieść 
zaufania i wierzę, że razem możemy więcej.

Wiceprzewodniczącymi zostali: Krzysztof 
Bagiński, Wojciech Długoborski, Ryszard 
Litwińczuk i Tomasz Paciejewski; skarb
nikiem – Zbigniew Jurkiewicz; członkami 
– Bernard Bartosik, Stanisław Kopeć i 
Roman Kozubek.

Zjazdy Wojewódzkich Zrzeszeń LZS

 taDeuSz 
tomaSzewSki
Rocznik 1959. 

Żonaty. Ukończył 
stu dia na Wydziale 
Marketingu i Zarzą
dzania Wyższej 
Szkoły Umiejętności 
Społecznych; licen
cjat. Rozpoczął pracę 
zawodową w 1978 roku jako tokarz w 
fabryce Spomasz w Gnieźnie. W latach 
197892 był przewodniczącym ZSMP w 
Poznaniu a także radnym gminnym w 
Niechanowie i wojewódzkim w Poznaniu. 
Od 1993 roku jest zawodowym posłem. 
Od 1972 roku jest członkiem LZS, od 
1994 przewodniczącym Wielkopolskiego 
Z LZS w Poznaniu. Założyciel i członek 
SLD. W Sejmie od wielu lat „lobbuje” na 
rzecz kultury fizycznej i sportu.

 jaroSław 
rzePa 
Urodził się 22 

sierpnia 1972 roku 
w Szamotułach w 
województwie wiel
kopolskim. Mieszka 
w Szczecinie i 
od trzech i pół 
roku jest dyrekto
rem Wydziału Rolnictwa Urzędu 
Marszałkowskiego. Wcześniej pracował 
w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian 
w SzczecinieDąbiu. Absolwent szcze
cińskiej Akademii Rolniczej – kierunek 
ogrodnictwo, ma doktorat z warzyw
nictwa. Od 2002 roku jest członkiem 
PSL, a od kwietnia 2011 roku prezesem 
instancji wojewódzkiej tej partii. Żonaty, 
12 letnia córka Zuzanna.

Województwo Wielkopolskie

Województwo Zachodniopomorskie
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Zawody zostały rozegrane w Parku 
Radziwiłłowskim w centrum miasta. Trasa 
była bardo trudna: grząskie podłoże, bardzo 
strome podbiegi oraz ostre zakręty. Takie 
warunki sprawiały zawodnikom spore kło
poty, wielu po prostu zeszło z trasy i nie 
ukoń czyło biegu. 

Do zawodów zgłoszono ponad 260 
zawod ników i zawodniczek z 9 województw 
reprezentujących 39 klubów. Biegi były nie
zwykle zacięte, w kilku, trzech pierwszych 
na mecie dzieliło zaledwie parę sekund.

Wyniki:
1500 m młodziczek
1. Aneta Konieczek WMLKS Nadodrze 

Po wodowo, 2. Natalia Korszeń MKS Żak 
Biała Podlaska, 3. Eliza Złomańczuk KS 

Agros Zamość 
2000 m młodzików
1. Wiktor Witkowski LKS Sparta Złotów, 

2. Jakub Woźniak LKS Spartakus Pyrzyce, 3. 
Mateusz Jackiewicz LKS Lubawa 

3000 m juniorów młodszych
1. Aleksander Kuśmierz MKS Agros 

Chełm, 2. Sławomir Kuc UMLKS Pegaz 
Opo cz no, 3. Dawid Grodzki UKS Achilles 
Leszno 

2000 m juniorek młodszych
1. Weronika Pyzik LKS Znicz Biłgoraj, 

2. Paulina Starzyńska LKS Pomorze 
Stargard, 3. Karena Kroschel LKS Orkan 
Wielkopolska Poznań 

2000 m juniorek
1. Alicja Konieczek WMLKS Nadodrze 

Powodowo, 2. Kamila Paluch LKS Znicz 
Biłgoraj, 3. Natalia Brzozowska MKS Żak 
Biała Podlaska 

3000 m juniorów
1. Andrzej Rogiewicz LKS Zantyr Sztum, 

2. Dawid Konieczek WMLKS Nadodrze 
Powo dowo, 3. Piotr Piotrowski LUKS 
MGOKSiR Korfantów 

Klasyfikacja województw: 
1. Lubelskie, 2. Wielkopolskie, 3. Zacho

dnio pomorskie, 4. Opolskie, 5. Łódzkie, 
6. Pod laskie, 7. Warmińskomazurskie, 8. 
Mazowieckie, 9. Pomorskie 

Klasyfikacja klubowa:
1. MKS Żak Biała Podlaska, 2. WMLKS 

Nadodrze Powodowo, 3. LKS Pomorze 
Stargard

W tydzień (24 marca) po mistrzostwach 
LZS w Szczecinie odbyły się Mistrzostwa 
Polski juniorów i juniorów młodszych 
w biegach przełajowych. Od tego sezo
nu ponownie postanowiono podzielić 
mistrzostwa kraju na kategorie wiekowe. 

Na starcie stanęło 471 zawodników i 
zawodniczek, rywalizowano na dystan
sach od 2 do 6 km. Bardzo emocjonujący 
był bieg na 3 km juniorów młodszych – 
w ruch poszły nawet łokcie. Najszybszy 
okazał się Michał Rozmys z MLKS Agros 
Żary. Szymon Kulka (ULKS Lipinki) 
wygrał bieg na 6 km juniorów. Drugi 
był Andrzej Rogiewicz, mistrz LZS na 
3000 m z LKS Zantyr Sztum. 2 km junio

rek wygrała Ewelina Lubiejewska (LLKS 
Prefbet Śniadowo Łomża), druga była 
Alicja Konieczek (WMLKS Nadodrze 
Powodowo) mistrzyni LZS. Najbardziej 
zaciętą walkę stoczyli zawodnicy w biegu 
na 3 kilometry – ten sam wynik zmie
rzono bowiem Dawidowi Konieczkowi 
(WMLKS Nadodrze Powodowo), Pawłowi 
Szostakowi (MKS Unia Hrubieszów) 
oraz Mateuszowi Bakowi (ZLKL Zielona 
Góra). Bieg na 5 km wśród juniorów 
młodszych, wygrał mistrz LZS Aleksander 
Kuśmierz MKS Agros Chełm, 2 km junio
rek młodszych wygrała Natalia Wiera z 
LKS Pszczyna a druga była mistrzyni LZS 
Weronika Pyzik LKS Znicz Biłgoraj.

Mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS

17-18 marca 2012 r. w Białej Podlaskiej odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych (młodzików, juniorów 
młodszych i juniorów). Gospodarzem był miejscowy klub MKS Żak Biała Podlaska. A organizatorami i współorganizatorami: 
Krajowe Zrzeszenie LZS, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Miasta Biała Podlaska i Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie. 

B i a ł a  P o d l a s k a  2 012  B iegi  pr ze łajowe

10 marca br. w BydgoszczyMyślęcinku 
rozegrano 84. Mistrzostwa Polski Senio
rów w Biegach Przełajowych. Bieg na 
8 km wygrała Katarzyna Kowalska 
(Vectra Włocławk). Jest ona pierwszą 
zawodniczką w historii mistrzostw Polski 
w biegach przełajowych, która zdoby
ła pięć tytułów z rzędu. W biegu na 4 
km, brązowy medal zdobyła Aleksandra 
Jakubczak z Agrosu Zamość.

Na dystansie 12 km zwyciężył Tomasz 
Szymkowiak LUKS Orkan Września, to 
już jego dziewiąty tytuł mistrza Polski. 
Brązowy medal zdobył na 4 km Artur 
Olejarz ZLKL Zielona Góra, 4. był Łukasz 
Parszczyński z KS Podlasie Białystok.

Mistrzostwa Polski seniorów
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W sumie na pomoście stanęły 94 zawod
niczki i 144 zawodników. Zawody obser
wowali szef wyszkolenia PZPC Bogusław 
Maliszewski i trener kadry kobiet Ryszard 
Soćko. Krajowe Zrzeszenie LZS reprezen
tował wiceprzewodniczący Wacław Hurko, 
a Biuro KZ LZS Tadeusz Pasennik. Licznie 
zgromadzona publiczność musiała wykazać 
się niezwykłą cierpliwością, gdyż zawody 
trwały długo – pierwszego dnia prawie 8, 
drugiego 14, a trzeciego 9 godzin.

Organizatorami mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i klub WLKS Siedlce Iganie 
Nowe, a współorganizatorami Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, Starostwo 
Powiatowe w Siedlcach i Mazowieckie 
Zrzeszenie LZS.

W punktacji Sinclaira najlepszy wynik 
całych zawodów uzyskała seniorka Anna 
Leśniewska – 240,3 pkt., która startowała 
w memoriale, wśród seniorów najlepszy 
był siedlczanin Przemek Kozłowski 334,3 
pkt. Wśród juniorek do 18 lat w tej samej 
punktacji zwyciężyła Izabela Wróblewska 
– 199,5 pkt., a u panów w tej kategorii wie
kowej triumfował Bartosz Łoziński z AKS 
Myślibórz – 346,3 pkt. Wśród juniorów 
do 20 lat triumfował Damian Szczepanik 
– 343,1 pkt., wśród juniorek najlepsza była 
zawodniczka gospodarzy – Martyna Mędza 
– 226,2 punkty.

W klasyfikacji drużynowej (sklasyfikowa
no 35 klubów) zwyciężyła UOLKA Ostrów 
Mazowiecka – 100 pkt. (trener Zygmunt 
Klepacki), która o ...jeden punkt wyprze
dziła Mazovię Ciechanów (trener Marek 
Sachmaciński), a na trzecim miejscu uplaso
wało się WLKS Siedlce Iganie Nowe (trener 
Dawid Fertykowski) – 77 pkt. W punktacji 
województw zwyciężyło Mazowsze uzysku

jąc 314 punktów, o połowę mniej punktów 
zdobyło woj. lubelskie, a trzecie było woj. 
łódzkie – 105 pkt. Punktowało 11 woje
wództw. 

Mistrzowie LZS w kategorii wiekowej 
U-18 – Kobiety

48 kg Aneta Rosa Tarpan Mrocza, 53 kg 
Izabela Wróblewska Mazovia Ciechanów, 58 
kg Agata Rok WLKS Siedlce Iganie Nowe, 
63 kg Kamila Kruczyńska UOLKA Ostrów 
Maz., 69 kg Dorota Kubica LKS Dobryszyce, 

75 kg Kinga Kaczmarczyk UOLKA Ostrów 
MAZ., +75 kg Katarzyna Ordzińska Gryf 
Bujny

Mężczyźni
56 kg Piotr Poniedziałek Promień Opa

le nica, 62 kg Daniel Bajer AKS Myś libórz, 
69 kg Dominik Mikołajczyk UOLKA 
Ostrów Maz., 77 kg Konrad Zielonka 
MULKS Terespol, 85 kg Mie czysław Dereń 
Polwica Wierzbno, 94 kg Sebastian Hoim 
Lechia Sędziszów Młp., 105 kg Krystian 
Augustyniak Nida Nidzica, +105 Bartosz 
Łoziński AKS Myślibórz

Mistrzowie LZS w kategorii wiekowej 
U-20 – Kobiety

48 kg Anna Piasecka Unia Hrubieszów, 53 
kg Wioletta Jastrzębska WLKS Siedlce Iganie 
Nowe, 58 kg Natalia Kraszewska Mazovia 
Ciechanów, 63 kg Martyna Mędza WLKS 
Siedlce Iganie Nowe, 69 kg Magdalena 
Pędzich UOLKA Ostrów Maz., 75 kg Milena 
Kruczyńska UOLKA Ostrów Maz., +75 kg 
Marta Droździel Znicz Biłgoraj

Mężczyźni
56 kg Marcin Tomczyk Gryf Bujny, 62 kg 

Dominik Kwapisz Stal Kunów, 69 kg Robert 
Bara Atleta Łużna, 77 kg Adam Januś Lechia 
Sędziszów Młp., 85 kg Błażej Grela Gryf 
Bujny, 94 kg Damian Szczepanik Mazovia 
Ciechanów, 105 kg Mateusz Rudnicki Unia 
Hrubieszów, +105 kg Mariusz Wysocki 
Mazovia Ciechanów.

Komentarz rzecznika prasowego PZPC 
Jaceka Korczaka-Mleczko do mistrzostw 
LZS: 

– Po wizycie w Siedlcach mogę tylko napi-
sać starą prawdę o tym, iż nasze ciężary stoją 
LZS-ami, małymi klubami ze środowisk wiej-
skich i tych działających w małych miastach, 
co to są daleko od naszych metropolii wiel-
ce przeżartych duchem konsumpcjonizmu i 
blichtru jakiemu niestety hołduje młodzież. 
Bo dzisiejsza reprezentacja Polski kobiet i 
mężczyzn, dziewiątka która wkrótce pole-
ci do olimpijskiego Londynu to prawie w 
komplecie wychowankowie i członkowie klu-
bów Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, 
które to jakimś zrządzeniem boskim ostało 
się po okresie tzw. transformacji na sporto-
wej mapie kraju. I niech dalej trwa! Nasz 
niezapomniany prezes prezesów – Janusz 
Przedpełski zawsze przekonywał mnie o LZS-
owskim mateczniku polskich ciężarów, sam 
zaczynał tam swoją legendarną działaczow-
ską karierę, był członkiem Rady Głównej.
(strona internetowa związku)

Pod koniec marca w Puławach o tytuły 
mistrzowskie walczyli juniorzy i juniorki 
do lat 20. Na starcie stanęły 32 panie i 82 
panów. Sklasyfikowano 13 województw 
i 38 klubów. Większość medali zdobyli 
przedstawiciele klubów zrzeszonych w 
LZS – 9 złotych, 9 srebrnych i 12 brą
zowych. W punktacji klubowej kobiet 
i mężczyzn najlepsza była Mazovia 
Ciechanów przed UOLKA Ostrów 
Mazowiecka i siedleckim WLKS. 

Najlepszą zawodniczką była niewąt
pliwie Martyna Mędza z WLKS Siedlce 
Iganie Nowe, która zdobyła tytuł mistrzy
ni Polski w kategorii do 63 kg – 207 kg w 
dwuboju (93+114) i triumfowała w kla
syfikacji według tabeli Sinclaira. 

 Mistrzostwa Polski juniorek  
i juniorów w Puławach

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Siedlce 2012 Podnoszenie ciężarów
W dniach 20–22.04.2012 r. w Siedlcach odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 
Juniorek i Juniorów w Podnoszeniu Ciężarów oraz IV Memoriału Ireneusza 
Palińskiego. Frekwencja w mistrzostwach była duża, w memoriale symboliczna  
– 9 zawodniczek i 4 zawodników.
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W Karolewie w dniach od 13 do 
15 kwietnia 2012 r. odbyły się 

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS kadetów i 
juniorów/młodzieżowców w zapasach w 
stylu wolnym. Do rywalizacji przystąpiło 
ponad 230 zawodników z 12 województw 
i 32 klubów. Przyznanie naszej szkole orga-
nizacji zawodów tak wysokiej rangi było 
wielkim wyróżnieniem ale też bardzo trud-
nym wyzwaniem organizacyjnym i logi-
stycznym – piszą na swojej stronie interne
towej uczniowie Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. Gen. Franciszka 
Kamińskiego w Karolewie i dodają – 

Zarówno zawodnicy, jak też trenerzy, dzia-
łacze i sędziowie ocenili najwyższymi notami 
organizację zawodów i sprawność ich prze-
prowadzenia. Bardzo wysoko oceniono też 
poziom samych walk. Wynikało to zapewne 
z faktu, iż w mistrzostwach wzięło udział 
wiele klubów, które od dziesięcioleci stanowią 
kuźnię kadr polskich zapasów. 

Organizatorem mistrzostw było Kra
jo we Zrzeszenie LZS przy współpra
cy WarmińskoMazurskiego Zrzeszenia 
LZS, Urzędu Gminy Kętrzyn, ZSCKR w 
Karolewie i GLKS Orzeł Karolewo.

Gościem imprezy był m.in. senator Marek 
Konopka, nowo wybrany przewodniczą
cy WarmińskoMazurskiego Zrzeszenia 
LZS, a Krajowe Zrzeszenie LZS reprezen
tował Tadeusz Pasennik. Przed zawoda
mi wójt gminy Kętrzyn, Sławomir Jarosik 
odczytał list skierowany do zawodników 
przez wojewodę warmińskomazurskie
go Mariana Podziewskiego. Następnie 
uho no rowano srebrną odznakę Polskiego 
Związku Zapaśniczego wójta gminy Kętrzyn 
Sławomira Jarosika i przewodniczący Rady 
Gminy Kętrzyn Andrzeja Sienkiewicza. 
Odznaczenie „Zasłużony działacz LZS” 
otrzymali: dyrektor szkoły Ryszard Kaw-
czyń ski, wójt Sławomir Jarosik, dyrektor 
Dariusz Chomka, Andrzej Sienkiewicz i 
trener Krzysztof Kania.

Mistrzowie LZS – kategoria kadet:
42 kg Łukasz Rusiński MLKS Włoda

wianka Włodawa, 46 kg Patryk Ołenczyn 
LKS Dąb Brzeźnica, 50 kg Marcin Kijko 
UKS Olimp Gim. Kętrzyn, 54 kg Piotr 
Mnich GKS Piast Wola, 58 kg Dawid Korus 
UKS Olimp Gim. Kętrzyn, 63 kg Mateusz 

Kampik LKS Dąb Brzeźnica, 69 kg Nataniel 
Ostrowski LKS Dąb Brzeźnica, 76 kg Piotr 
Wolski ULKS Bizon Milicz, 85 kg Łukasz 
Jędrycha MGLKS Wiatr Wołów, 100 kg 
Witold Ciemierz GKS Piast Wola

Mistrzowie LZS junior/młodzieżowiec:
50 kg Krzysztof Wróblewski UKS 

Albatros SZ Wiking Wolin, 55 kg Tomasz 
Ogonowski LUKS Suples Kraśnik, 60 kg 
Kamil Kostrubiec UKS Zapasy Kołobrzeg, 

66 kg Mateusz Pisarski MLKS Krasnystaw, 
74 kg Sebastian Kotwica LUKS Suples 
Kraśnik, 84 kg Mariusz Zdanowski LKS 
Mazowsze Teresin, 96 kg Adam Filipczak 
LKS Ceramik Krotoszyn, 120 kg Marek 
Cekała GLKS Orzeł Karolewo

Punktacja klubowa: 1. LKS Mazowsze 
Teresin, 2. LUKS Suples Kraśnik, 3. LKS 
Spartakus Pyrzyce

Punktacja województw: 1. Lubelskie, 2. 
Zachodniopomorskie, 3. Śląskie

Na marcowych mistrzostwach Europy w zapa
sach kobiet w Belgradzie Iwona Matkowska 
(Agros Żary) zdobyła złoty medal w wadze 51 
kg. W stolicy Serbii po raz pierwszy wystąpiła w 
tej kategorii. Dotychczas startowała w najlżejszej 
wadze 48 kg. Kilka tygodni później startując już 
w swojej wadze w turnieju w Sofii zapewniła 
sobie kwalifikację olimpijską. Walczyła wspa
niale tracąc we wszystkich stoczonych walkach 
zaledwie 3 punkty techniczne. Jest niewątpliwie 
naszą nadzieją na medal w Londynie.

Iwona Matkowskia urodziła się 28 maja 1982 
roku w Żarach. Od początku kariery startuje 
w klubie Agros Żary, gdzie trenuje pod kie
runkiem Ryszarda Dynowskiego. W kadrze jej 
trenerem jest Jan Godlewski. Jest absolwentką 

gorzowskiego ZWKF. W dorobku ma brązowy 
medal mistrzostw świata w chińskim Guanzhou w 
2006 roku. W mistrzostwach Starego Kontynentu 
wywalczyła cztery krążki: srebrny w 2005 roku 
(Warna) oraz brązowe w 2008 (Tampere), 2010 
(Baku) i 2011 (Dortmund).

– Czuję wielką radość, że udało mi się pokonać 
rywalki. Cieszę się, że nie muszę jechać na kolejny 
turniej kwalifikacyjny do Helsinek. Wiadomo – to 
są nerwy i stres. Będę mogła spokojnie trenować 
i przygotowywać się do igrzysk – powiedziała po 
powrocie z Sofii.

Jak zaczęła się jej przygoda ze sportem? Najpierw 
trenował zapasy jej brat, przychodziła tylko popa
trzeć, gdy miała 11 lat weszła na matę i pokochała 
ten sport. Lubi czytać i gotować.

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
K a r o l e w o  2 012  Z a p a s y  s t y l  w o l n y

Iwona Matkowska z medalem i kwalifikacją olimpijską
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Tradycyjnie już w pierwszych dniach 
marca, w tym roku od pierwszego do 
czwartego, młodzi sportowcy z LZS 
przyjechali do Białego Dunajca na 
XVII Ogólnopolski Podhalański Rajd 
Narciarski. W zawodach, nie tylko sporto
wych, bowiem oprócz dyscyplin czysto nar
ciarskich jak sprawnościowy bieg narciarski 
czy śniegowy tor przeszkód oceniana była 
również wiedza o Podhalu, a także współ
praca z właścicielami pensjonatów goszczą
cych zawodników, owocująca konkursem 
na najciekawszą akcję promocyjną danego 
obiektu, udział wzięło 56 drużyn z 9 woje
wództw. 

Organizatorem rajdu było Krajowe 
Zrze  szenie LZS przy współudziale Mało
polskiego Z LZS, Urzędu Gminy Biały 
Dunajec, Gmin nego Ośrodka Kultury. „Raj
dowców" w Białym Dunajcu witali m.in.: 
Wacław Hurko, zca przewodniczącego KZ 
LZS oraz Jacek Kucybała wiceprzewodni
czący MZ LZS w Krakowie.

W tegorocznym rajdzie najlepsze okazały 
się drużyny z woj. lubelskiego, mazowiec
kiego i kujawskopomorskiego. Prowadzono 
także klasyfikację powiatów, tu najlepszy był 

powiat Pińczów, przed Łukowem i Nowym 
Dworem. 

Zwycięzców nagradzał wójt Gminy Biały 
Dunajec Andrzej Nowak. A uroczystość 
zakończenia rajdu uświetnił koncert muzyki 
góralskiej braci Polaków z Białego Dunajca 
oraz występy dwóch gminnych zespołów 
regionalnych „Biołodunajcan" i „Wierchów" 
z Gliczarowa Górnego. 

Po długiej, aczkolwiek niezapomnianej 
podróży autokarem zostaliśmy zakwatero-
wani w pensjonacie „U Sieczki” wraz z dru-
żynami z Kraśnika i Kluczkowic. Pierwszy 
wieczór spędziliśmy na przygotowaniach do 
swoich konkurencji. Po skończonych zawo-
dach, wybraliśmy się na stok, aby pojeździć 

na nartach. Niektórzy po raz pierwszy uczyli 
się jeździć pod okiem naszego profesora, 
Dariusza Piwońskiego. Śmieszne sytuacje i 
wspólnie spędzone chwile uwieczniliśmy na 
zdjęciach. Podczas wyjazdu mogliśmy podzi-
wiać najpiękniejsze widoki Zakopanego, 
zobaczyć Małą i Wielką Krokiew, pospace-
rować po Krupówkach. Następnie część ekipy 
pojechała do Białki Tatrzańskiej pojeździć na 
nartach i desce. Mieliśmy wspaniałych, wyro-
zumiałych opiekunów. Ponadto pensjonat 
był czysty i ciepły, a jedzenie po wszystkich 
trudach zawsze bardzo smakowało. Myślę, 
że wspólna rywalizacja zintegrowała naszą 
grupę. Każdego dnia nawiązywały się nowe 
przyjaźnie, poznawaliśmy nowych ludzi, z 
którymi w dalszym ciągu utrzymujemy kon-
takty. Chciałabym powiedzieć, że wyjazd do 
Białego Dunajca był udany, lecz to za mało. 
To był najlepszy wyjazd, na jakim kiedy-
kolwiek byłam. 4 marca 2012 r. niechętnie 
wracaliśmy do domu, zabierając ze sobą nie-
samowite wspomnienia. Ta impreza na długo 
zapadnie w pamięci każdego z nas.

Anita Ogorzała
(fragment relacji ze strony internetowej 

ZSZ Nr 2 w Dęblinie)

 192 zawodników z 21 klubów wzięło 
udział w Mistrzostwach Zrzeszenia LZS w 
zapasach w stylu klasycznym, które roze-
grane zostały w hali Relax w Piotrkowie 
Trybunalskim w dniach 20-22 kwietnia 
2012. Rywalizowano w dwóch kategoriach 
wiekowych: kadeci (126 zawodników z 21 
klubów) oraz juniorzy i młodzieżowcy (66 
zawodników z 14 klubów). 

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Ministerstwo Sportu i 
Turystyki, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS 
w Łodzi, AKS Piotrków Trybunalski, przy 
współpracy Urzędu Marszałkowskiego w 

Łodzi, Urzędu Miasta Piotrków Tryb. i 
Starostwa w Piotrkowie Tryb. 

Znakomicie spisali się gospodarze. 
Zapaśnicy Atletycznego Klubu Sportowego 
Piotrków Trybunalski wygrali rywalizację 
drużynową i wywalczyli 16 medali – 5 zdo
byli kadeci, 11 juniorzy i młodzieżowcy. 

Wśród kadetów najwięcej zawodników 
startowało w kategoriach wagowych 58 i 
69 kg, wśród juniorów/młodzieżowców w 
kategorii 74 kg – 18 zapaśników.

Mistrzowie LZS w kategorii kadet
42 kg Jakub Karolewicz MLKS Agros 

Żary, 46 kg Michał Tomaszewski AKS 
Piotrków Tryb., 50 kg Andrzej Chruszczyk 
MULKS Junior Dzierżoniów, 54 Damian 
Tokarski MLUKS Orlik Wierzbica, 58 kg 
Adrian Błoszyk MLKS Agros Żary, 63 kg 
Maciej Grzegrzółka MLKS Agros Żary, 69 
kg Oskar Mejer GKS Carusia Kartuzy, 76 
kg Adam Wodo AKS Piotrków Tryb., 85 kg 
Oskar Czyżewski MOSiR Grajewo, 100 kg 
Rafał Formela GKS Carusia Kartuzy.

Mistrzowie LZS – juniorzy/młodzie-
żowcy

55 kg Przemysław Witych AKS Piotrków 
Tryb., 60 kg Dominik Sikora KS Sobieski 

Poznań, 66 kg Mateusz Bernatek AKS 
Piotrów Tryb., 74 kg Mateusz Jagodziński 
MLKS Agros Żary, 84 kg Tadeusz Michalik 
KS Sobieski Poznań, 96 kg Łukasz Konera 
AKS Piotrków Tryb., 120 kg Daniel 
Grzejdziak AKS Piotrków Tryb.

Klasyfikacja klubów
1. AKS Piotrków Trybunalski, 2. MLKS 

Agros Żary, 3. KS Sobieski Poznań.
Klasyfikacja województw
1. Łódzkie, 2. Lubuskie, 3. Wielkopolskie
Medale zawodnikom wręczali m.in. 

Wacław Hurko, zca przewodniczącego RG 
KZ LZS i Marek Mazur, przewodniczący 
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi.

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Pi o t rków  Tr y b u n a l s k i  2012  Z a p a s y  s t y l  k l a s y c z n y

XVII Ogólnopolski Podhalański Rajd Narciarski LZS w Białym Dunajcu



m a j  2 0 1 2 m a j  2 0 1 2 17

31 marca 2012 r., w Dobrzycy odbył 
się Mistrzostwa Wielkopolski LZS w 
Indywidualnych Biegach Przełajowych. 
Trasę biegów wytyczono wśród alejek par
kowych Zespołu PałacowoParkowego 
Muzeum Ziemiaństwa. Niestety zawodni
kom nie sprzyjała pogoda. Było zimno, padał 
śnieg z deszczem i wiał porwisty wiatr. Mimo 
niekorzystnej aury w zawodach wystarto
wała rekordowa liczba biegaczy – ponad 
800. Przeprowadzono w rożnych kategoriach 
wiekowych 16 biegów. O tytuły mistrzowskie 
walczyło ponad 270 zawodników.

Mistrzami LZS Wielkopolski zostali: 1500 
m kobiety (1995/96) – Karena Kroschel 

ZS 2 Szamotuły, 1500 m kobiety (1993/94) 
– Alicja Konieczek WMLKS Nadodrze 
Powodowo, 1500 m kobiety (1992 i star
sze) – Justyna Świerczyńska – PLKS Gwda 
Piła, 2000 m mężczyźni (1995/96) – Piotr 
Mikołajczak G. Racot, 2000 m (1993/94) 
– Krzysztof Szymanowski LO 1 Kościan 
(pokonał mistrza LZS Dawida Konieczka 
z Nadodrza), 2000 m mężczyźni (1992 i 
starsi) – Piotr Werrner ZSR Kaczki Średnie. 
Klasyfikację szkół wygrało ZS 1 Ostrzeszów 
przed ZSR Kaczki Średnie i ZSTiO Września.

Przeprowadzono także 10 biegów zalicza
nych do całorocznego współzawodnictwa 
sportowoturystycznego powiatów o Puchar 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
W tych biegach wystartowało ponad 570 
zawodników – roczniki 19972001, a więc 
uczniowie szkół podstawowych i gimna
zjalnych, a biegali na dystansach od 800 do 
1500 metrów. Wygrali zawodnicy reprezen
tujący powiat pleszewski przed powiatami 
Śrem i Szamotuły.

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
wielkopolskie/łódzkie

Ponad 800 osób biegało w Dobrzycy

V Turniej im. Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza w Tenisie Stołowym 

 Tegorocznym gospodarzem XIV 
Zimowej Wielkopolskiej Spartakiady 
LZS Mieszkańców Wsi o Puchar 
Przewodniczącego Rady Wielkopolskiego 
Zrzeszenia LZS był powiat wągrowiecki. 
Zawody odbyły się 11 marca 2012 roku w 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wągrowcu. 
Gośćmi imprezy byli m.in.: poseł Tadeusz 
Tomaszewski, przewodniczący Rady 
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS i Tomasz 
Bugajski, członek Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego. Nie zabrakło również 
władz powiatowych, na czele z gospoda
rzem, starostą wągrowieckim Michałem 
Piechockim oraz przedstawicieli władz 
miast i gmin z terenu tego powiatu. 

Uroczystości otwarcia towarzyszyło wrę
czenie medali 65 lecia LZS wybitnym dzia
łaczom sportowym.

W finale spartakiady wzięło udział 16 
powiatów. Ponad 300 sportowców, rywali
zowało w 8 konkurencjach: wielobój rekre

acyjny, przeciąganie liny, rzut lotką do tar
czy, rzut karny do bramki, halowa piłka 
nożna, podnoszenie ciężarka, piłka siatkowa 
kobiet i mężczyzn.

Tytuł najlepszej drużyny LZS w Wiel ko
polsce wywalczyła reprezentacja powiatu 
konińskiego, która w klasyfikacji łącznej 
zdobyła 177 punktów. Drugie miejsce zajęła 
Środa Wlkp., a trzecie – Złotów. Gos po
darze, z dorobkiem 142 punktów, uplasowa
li się na szóstym miejscu.

Rewelacją zawodów byli siatkarze z LZS 
Kalisz (na zdjęciu), którzy w turnieju zaję
li pierwsze miejsce. Ten amatorski zespół 
pokonał drużyny występujące w III lidze 
– Polonię Jastrowie i LUKS Wilki Wilczyn.

XIV Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi

3 marca 2012 roku w Starych Sko sze-
wach odbył się V Turniej im. Zbigniewa 
Igna cego Pietrusewicza w Tenisie Sto ło-
wym, w którym udział wzięło ponad 100 
zawodników w różnym wieku. 

Organizatorami i sponsorami turnieju 
byli m.in.: Wójt i Rada Gminy No wosolna, 
Powiat Łódzki Wschodni, Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS w Łodzi, Szkoła Podstawowa 
im. Władysława Jagiełły w Starych 
Skoszewach, oraz fundatorka nagród rze
czowych dla zwycięzców turnieju – Anna 
Dubicka – siostra śp. Ignacego Zbigniewa 
Pietrusewicza. Rolę gospodarza pełnił wójt 
gminy Nowosolna Tomasz Bystroński. 

W poszczególnych kategoriach wie
kowych zwyciężyli: żaczka – Magdalena 

Włodarczyk ULKS Moszczenica, żak – 
Mateusz Guzek UMKS Księżak Łowicz, 
młodziczka – Karolina Dukowska PIKTS 
Piotrków Trybunalski, młodzik – Michał 
Stobiecki – KS ELTA Łódź, kadetka – 
Anna Nowakowska Nadwiślanin Płock, 
kadet – Jakub Kuśmierski PIKTS Piotrków 
Trybunalski, open kobiet Izabela Marciniak, 
open mężczyzn – Michał Kulawiński – 
oboje Jedynka Łódź.

Sylwetkę patrona turnieju przedsta
wiła uczestnikom Renata Niedzielska 
z Gminno–Parkowego Centrum Kultury 
i Ekologii w Plichtowie. Kim był Ignacy 
Zbigniew Pietrusewicz? Urodził się 21 wrze
śnia 1944 roku w Wilnie. Był zasłużonym 
działaczem sportowym, przewodniczą

cym Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe, długoletnim działaczem 
LKS Polonia Łódź Andrzejów, sędzią lek
koatletycznym, wspaniałym organizatorem 
imprez i zawodów sportowych oraz imprez 
rekreacyjnych. Od 1998 roku do 14 listo
pada 2006 roku był pracownikiem Urzędu 
Gminy Nowosolna. Zmarł 14 listopada 2006 
roku w Łodzi, nagle, w drodze powrotnej 
z zebrania działaczy LZS, więc można by 
powiedzieć, że w trakcie pełnienia swojej 
sportowej służby …

Pierwszy turniej jego imienia odbył się 
10 lutego 2008 roku, pomysłodawcami byli 
m.in. Daniel Walak, Bogusław Szubert i 
działacze LKS Byszewy.

XVII Ogólnopolski Podhalański Rajd Narciarski LZS w Białym Dunajcu
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Tradycja tej imprezy liczy 
sobie 52 lata. I jest jedyną 
taką w LZS, a nawet w Polsce. 
Od 1960 roku, od igrzysk w 
Rzymie, co cztery lata, na około 
dwa miesiące przed terminem 
letnich igrzysk olimpijskich 
rozgrywane są w woj. kujaw
skopomorskim (kiedyś byd
goskim) Igrzyska Olimpijskie 
Sportowców Wiejskich. Przez 
dwa, trzy lata sportowcy z całe
go województwa przygotowują 
się do tej imprezy. Przeprowadzana są eli
minacje w 17, a czasami 20 dyscyplinach 
sportu.

Z dużym wyprzedzeniem komitet orga
nizacyjny wybiera gospodarzy, w tym roku 
odbędzie się już wybór gospodarza kolej
nych igrzysk. Gospodarzem XIV igrzysk 

będzie Tuchola. Odbędą się 
1517 czerwca 2012 roku. W 
tym roku sportowcy o laury 
olimpijskie walczyć będą w 19 
dyscyplinach, m.in.: w lekkiej 
atletyce, podnoszeniu cięża
rów, zapasach, szachach, piłce 
nożnej, koszykówce, strze
lectwie, ale także przeciąga
niu liny czy wyciskaniu 17,5 
kg sztangielki. Jak wielkie to 
przedsięwzięcie organizacyjne 
niech świadczy fakt, że ustano

wiono do kontaktów w poszczególnych gmi
nach 66 koordynatorów, a nad wszystkim 
czuwa niezawodny Michał Marszałkowski. 
W zawodach wystartuje ponad 2000 osób. 
KujawskoPomorskie Zrzeszenie LZS na 
swojej stronie internetowej publikuje szcze
gółowe regulaminy i komunikaty dotyczące 

igrzysk. Dla działaczy LZS z tego woje
wództwa to w tym roku najważniejsze spor
towe wydarzenie. A cieszy głównie to, że 
samorządy lokalne chętnie startują w walce 
o organizację igrzysk. Bez tej imprezy kalen
darz imprez sportowych byłby skromniej
szy. Organizatorzy za cele główne wyzna
czyli sobie popularyzację idei olimpijskiej, 
dokonanie przeglądu osiągnięć i wyników 
sportowych za ostatnie 4 lata, popularyza
cję dyscyplin objętych programem igrzysk 
poprzez system eliminacji.

Cztery lata temu w Jabłonowie Pomorskim 
w igrzyskach wzięło udział ponad 2000 
zawodników i zawodniczek. W punktacji 
gmin wygrało Jeżowo, w kategorii mia
sto/miastogmina najlepsze było Sępólno 
Krajeńskie, we współzawodnictwie powia
tów też triumfowało Sępólno Kraj. 

Wielkim admiratorem tych igrzysk jest 
poseł Eugeniusz Kłopotek, który w igrzy
skach startował 5 razy – w 2000 roku zdobył 
złoty medal w wyciskaniu 17,5 kg sztangielki. 

Zapraszamy do Tucholi!

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
kujawsko-pomorskie

Od Rzymu do Londynu, czyli od Rogowa do Tucholi

22letnia zawodniczka Limaro Kórnik, Katarzyna Pawłowska 
na trwałe wpisała się w karty historii polskiego kolarstwa, nie 
tylko torowego, zdobywając 6 kwietnia 2012 r. złoty medal MŚ 
w australijskim Melbourne. To pierwszy kobiecy medal zdobyty 
na imprezie tej rangi i jednocześnie czwarte złoto w historii pol
skich torowców.

W wyścigu ze startu wspólnego, czyli 
scratchu trzeba przejechać 40 okrążeń – 10 
km. Jak przebiegał wyścig? Było wiele prób 
oderwania się od peletonu, ale wszystkie 
ucieczki likwidowano. Skończyło się fini
szem z grupy, który najlepiej rozegrała polska 
zawodniczka. Na mecie Pawłowska wyprze
dziła rywalki o długość roweru. 

Scratch to młoda konkurencja. W mistrzo
stwach świata zadebiutowała w 2002 roku, nie 
ma jej w programie IO w Londynie. Na razie 
Pawłowska jest rezerwową w omnium, czyli 
w wieloboju, w którym wystąpi Małgorzata 
Wojtyra.

Nasza mistrzyni już w szkole podstawowej interesowała się 
kolarstwem. Mając 12 lat trafiła do klubu Szperek w Antoninie, 
a jej pierwszym trenerem był Bogusław Janiak. Mieszka w 
Przygodzicach, w powiecie ostrowskim, jest studentką Wyższej 
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – kierunek wychowanie 
fizyczne. Jej trenerem jest Robert Taciak.

Ostatnie złoto 24 lata temu zdobył Lech Piasecki – 5000 m na 
dochodzenie. Pierwsze złoto dla Polski wywalczył w 1973 roku w 
wyścigu na kilometr ze startu zatrzymanego Janusz Kierzkowski. 
W 1976 roku Benedykt Kocot i Janusz Kotliński zdobyli we 
włoskim Lecce mistrzostwo świata rywalizując w sprincie na 
tandemach. 

Z Mistrzostw Europy w pod
noszeniu ciężarów, które odbyły 
się w dniach 815 kwietnia br. 
w tureckiej Antalyi nasza ekipa 
wróciła z jednym medalem – złoto 
w wadze 48 kg zdobyła Marzena 
Karpińska ze Znicza Biłgoraj. 
I dodajmy, medal ten zdoby
ła w imponującym stylu bijąc 
wszystkie rekordy Polski. Wynik 
Karpińskiej to 187 kg w dwuboju 
(85+102). Jak twierdzą fachow
cy wychowanka trenera Henryka 

Wybranowskiego i podopieczna Ryszarda Soćki z siedleckiego 
Ośrodka oraz kadry narodowej ma jeszcze wielkie rezerwy. Stała 
się też kandydatką do medalu olimpijskiego. Po powrocie z 
Turcji, jeszcze na lotnisku 24letnia zawodniczka mówiła: Wiem, 
że na mistrzostwach Chin w mojej wadze padały wyniki lepsze od 
rekordów świata, że w Londynie pojawi się cała Azja. Ale ja wierzę 
w siebie i wiem, iż na igrzyskach powinnam zaczynać konkurs od 
ciężarów na jakich kończyłam mistrzostwa w Antalyi. To da się 
zrobić, są jeszcze we mnie rezerwy. Ale nic nie byłoby bez pana 
trenera Wybranowskiego, bo to on mnie znalazł na szkolnych 
zawodach lekkoatletycznych w Biłgoraju i namówił do sztangi.

Jak się spisali na tych mistrzostwach inni zawodnicy spod 
znaku LZS? Bardzo dobrze startowała Ewa Mizdal z Unii 
Hrubieszów. Zajęła 4. miejsce w wadze 69 kg bijąc rekordy Polski 
w rwaniu, podrzucie i oczywiście w dwuboju, Piąte miejsca 
zajęli: Anna Leśniewska z Mazovii Ciechanów (63 kg), Sabina 
Bagińska z WLKS SiedlceIganie Nowe (+75 kg ), Krystian 
Sroka z Tarpana Mrocza (85 kg), oraz jego kolega klubowy, 
Tomasz Zieliński, młodszy brat Adriana, w wadze 94 kg.

Historyczny sukces Katarzyny Pawłowskiej Złota Marzena
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Historia Ludowego Zespołu Sportowego 
Ogniwo Łąkociny jest tyle bogata, co 

tajemnicza. Bogactwo wynika z 65letniej 
działalności. Tajemniczość wiąże się z bra
kiem dokumentów potwierdzających naj
ważniejsze fakty z historii jednego z naj
starszych ludowych zespołów sportowych w 
Polsce. Tak, tak! Jednego z najstarszych! W 
1946 roku Związek Samopomocy Chłopskiej 
zarejestrował pierwszych 35 kół LZS z całej 
Polski, w tym ten. A fakty pamiętają ludzie.

W 1945 roku powstała w Łąkocinach 
dzika drużyna piłki nożnej pod nazwą 
Łąkocki Klub Sportowy. Założycielem tej 
drużyny był Edmund Banach. W marcu 
1946 roku grupa młodych ludzi przekształ
ciła ŁKS w popularny wówczas na wsiach 
„LZS”. Jesienią tego samego roku odby
ło się pierwsze zebranie organizacyjne. 
Inicjatorami i jednocześnie założycielami 
koła LZS byli: Jan Kolenda, Józef Koziołek, 
Aleksander Szubert, Jan Kupczyk, 
Władysław Jakubczak i Kazimierz Cieluch. 
Pierwszym przewodniczącym został Jan 
Kolenda. Na początku działały trzy sek
cje: piłki nożnej, siatkowej i lekkoatletyki. 
Jednak najpopularniejszą dyscypliną była 
piłka nożna. Sprzęt sportowy zawodnicy 
organizowali sobie we własnym zakresie 
– piłki były szyte ręcznie – podobnie jak 
stroje. Pierwsze towarzyskie mecze piłkarze 
z Łąkocin rozgrywali na rampie kolejowej i 
pobliskich polach. 

W roku 1949 została podjęta przez Woje
wódzką Radę Sportu Wiejskiego uchwała o 
zarejestrowaniu wszystkich „dzikich” LZS. 
Prawdopodobnie wówczas zarejestrowano 
również LZS w Łąkocinach, który od tego 
momentu przyjął nazwę „Ogniwo". 

Drużyna piłkarska rozgrywała mecze 
na boisku „Pod lasem”. Oficjalnie zostało 
wybudowane w kwietniu 1949 roku przez 
Junaków PO „SP” gminy Daniszyn. Jednak 
biorąc pod uwagę aspekty ideologiczne 
tamtych czasów prawdopodobnie boisko w 

Łąkocinach istniało już wcześniej. Junacy 
je tylko uporządkowali i postawili na nim 
tor przeszkód (zgodnie z wymogami). Po 
zakończonej pracy przypisali sobie wybudo
wanie całego boiska. 

W latach pięćdziesiątych uprawiano także 
boks, piłkę ręczną i kolarstwo. 

W 1959 roku do rady zostali wybrani nowi 
działacze: Marian Zielazny, Kazimierz i 
Władysław Zimniak, Józef Dera, Edmund 
Koziołek, Tadeusz Jurek. Koło LZS odnosiło 
również sukcesy w dziedzinie kultury, gdyż 
posiadało sekcję artystyczną. Wystawiano 
szereg sztuk przynoszących spory dochód. 
Zwiększało to budżet LZS i umożliwiało 
zakup sprzętu sportowego oraz pokrycie 
wyjazdów na mecze ligowe i inne zawody.

W latach 60tych XX w. funkcję przewod
niczącego sprawował Jerzy Garbacz, a póź
niej Józef Sikora, który wraz z Henrykiem 
Kowalskim i Marianem Kubicą oży
wili działalność sportową w Łąkocinach. 
Kolejnym szefem został Mieczysław 
Zimniak. W latach 70tych piłkarze grali w 
wojewódzkiej klasie B i działały sekcje tenisa 
stołowego kobiet i mężczyzn, które brały 
udział w gminnych rozgrywkach ligowych, 
póżniej powstały sekcje szachowa i warcabo
wa. Sportowcy mieli sukcesy do czego przy
czyniła się m.in. dobra współpraca ze szkołą 
podstawową. Szczególne zasługi należy przy
pisać ówczesnej nauczycielce wychowania 
fizycznego Teresie Mincie. 

Na początku lat osiemdziesiątych zmo
toryzowani członkowie LZS startowali w 
imprezach turystycznych o „Złoty Kask”, a 
rowerzyści w masowej imprezie „Rowerem 
wszędzie”. Po latach owocnej działalności 
przyszedł trudny czas. Z powodu kłopotów 
organizacyjnofinansowych drużyna piłkar
ska została wycofana z rozgrywek i na kilka
naście lat zniknęła z piłkarskiej mapy Polski.

W 1993 roku rada LZS Ogniwo Łąkociny 
została bardzo odmłodzona. Nowym prze
wodniczącym został siedemnastoletni wów
czas Rafał Szubert. Dzięki owocnej pracy 
młodych działaczy po kilkunastu latach ligo
wa piłka wróciła do Łąkocin. W 1994 roku 
drużyna piłkarska zdobyła brązowy medal 
mistrzostw gminy tzw. grupy B. W sezonie 
1998/99 zgłoszono drużynę seniorską do 
rozgrywek klasy B.

W 2006 roku na czele sportowego ogniwa 
w Łąkocinach stanął Dobrosław Kędziora. 
Był to rok jubileuszu 60lecia istnienia LZS. 
Punktem kulminacyjnym obchodów jubile
uszowych był zorganizowany po raz pierw

szy we wsi wyścig kolarski w postaci kryte
rium ulicznego dla juniorów i młodzików.

W 2007 roku powołano do życia stowa
rzyszenie kultury fizycznej pod nazwą LKS 
„Ogniwo” Łąkociny z osobowość prawną. 
Głównym celem stowarzyszenia było utwo
rzenie drużyny piłki nożnej na wysokim 
poziomie. Pod koniec 2008 roku Zarząd 
podjął decyzję o zaangażowaniu doświad
czonego, ale młodego szkoleniowca. Wybór 
padł na Damiana Grądzielewskiego. Jako 
główny cel wyznaczono awans do klasy 
A. W czerwcu 2010 r. piłkarze Ogniwa 
Łąkociny wywalczyli historyczny awans do 
Aklasy. Oprócz zawodników swoje „pięć 
groszy” dorzucili również działacze: pre
zes Dobrosław Kędziora, jego zastępca 
Jarosław Hałas oraz sekretarz Rafał Szubert. 
Nie byłoby sukcesu bez sponsorów. W tym 
szczęśliwym sezonie zespół wspierali m.in. 
Gmina Ostrów Wielkopolski, Aparatex, 
Dusan, Carlift, Krzysztof Dziewięcki, Karol 
Lisik i inni.

27 listopada 2011 roku w Łąkocinach 
odbyła się uroczystość z okazji 65lecia 
LKS „Ogniwo” Łąkociny. Jubileusz zgro
madził byłych i obecnych działaczy, spor
towców i sympatyków klubu. Byli też 
zacni goście m.in.: senator Andżelika 
Możdżanowska, wójt gminy Ostrów 
Wielkopolski Piotr Kuroszczyk, prze
wodniczący PZ LZS w Ostrowie Wlkp. 
Jerzy Kryjom. Organizatorzy postarali 
się o godną jubileuszu oprawę. Historię 
„Ogniwa” wraz z prezentacją multime
dialną przedstawił Rafał Szubert, zasłu
żeni działacze otrzymali odznaczenia. 
Jubilaci otrzymali z rąk gości pucha
ry, statuetki oraz sprzęt sportowy (piłki 
nożne od wójta i radnego). Pani senator 
wręczyła prezesowi klubu pióro, którym 
będzie zapisywał kolejne wydarzenia w 
historii LKS, a dyrektor szkoły R. Sroka 
do kompletu dodała kronikę. Potem 
wspomnieniom i zabawie nie było końca.

Obchody 65-lecia

Nasza historia

Wieś Łąkociny położona jest w woj. wielkopolski, gmina Ostrów Wlkp., liczy 800 mieszkańców. Tu swoje 65. urodziny obchodził 
miejscowy LKS Ogniwo. 
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Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Szosowym Mężczyzn Juniorów
„Złote Koło” IX Memoriał im. Józefa Tropaczyńskiego
01-03.06. 2012 Dobczyce

Finał Centralny 54. Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o „Złotą Wieżę”
01-06.06. 2012 Olkusz

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Szosowym Kobiet
01-03.06. 2012 Dąbki – Darłowo

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Lekkiej atletyce
09-10.06.2012 Siedlce

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Tenisie Stołowym
15-17.06.2012 Ostróda

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Kajakarstwie
29-30.06.2012 Wolsztyn

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Szosowym Mężczyzn
w kategorii junior młodszy i młodzik
22-24.06. 2012 Dobiegniew – Strzelce Krajeńskie

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Łucznictwie
30.06-01.07.2012 Dobrcz

Finał Centralny 2. Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcząt i Chłopców  
„Mała Piłkarska Kadra Czeka”
02-05.07.2012 Opole

 Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe zaprasza na:

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

KRAJOWE ZRZEsZEniE LudOWE ZEspOŁy spORtOWE

01-220 Warszawa, ul. s. Krzyżanowskiego 46A, tel. (22) 631 82 64, 631 99 19, tel./fax 631 77 03;  
e-mail: lzs@lzs.pl; www.lzs.pl

Centralny Ośrodek Szkolenia LZS w Mielnie
76-032 Mielno, ul. Mickiewicza 3

tel. (094) 318 95 39; 318 92 22, tel./fax (094) 318 92 21
www.lzs.ta.pl e-mail: cos.lzs.mielno@hot.pl

Zapraszamy na wakacje do Mielna!
Gwarantujemy wypoczynek, świetną rozrywkę,  

komfort i wygodę, dobrą kuchnię.
Do morza tylko 60 metrów!

Dzikie wydmy i piaszczyste plaże.


