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W Singapurze, na I Młodzieżowych 
Igrzyskach Olimpijskich (14-26 sier-

pień br) biało-czerwoni zdobyli 9 medali (w 
lekkiej atletyce, boksie, szermierce, pływa-
niu i jeździectwie). Jak spisali się zawodnicy 
reprezentujący kluby należące do naszego 
Zrzeszenia? „Nasza” 13-osobowa ekipa zdo-
była trzy medale.

Złoty medal zdobył Wojciech Dahlke 
(BKS Kłos Budzyń), który startował w te-
amie Europa (obok zawodnika ze Szwajcarii 
i zawodniczek z W. Brytanii i Belgii) w dru-
żynowym jeździeckim kon-
kursie skoków. Startował na 
koniu „Travelling Soldior”. W 
roku 2009 Wojtek był czwar-
ty w Mistrzostwach Europy 
Juniorów. W Singapurze w 
konkursie indywidualnym 
zajął szóste miejsce. Jego 
trenerem jest ojciec – Anto-
ni Dahlke. Wojtek marzy o 
udziale w olimpiadzie w Lon-
dynie – mówi, że ma dobrego 
konia i dobrego trenera.

Kulomiotka Anna Wlo
ka LUKS Podium Kup (woj. 
opolskie) w igrzyskowych eli-
minacjach ustanowiła rekord 
Polski juniorek młodszych 
(15.77), a w finale do srebra 
zabrakło jej 1 centymetra! – 
Jechałam tam z nadziejami 
na medal. Udało się choć żal 
trochę tego srebrnego centy-
metra... – zwierzała się po powrocie z Sin-
gapuru podopieczna trenera Jacka Dziuby. 

Aneta Rydz (RTL ZTE 
Radom) pochodzi z maleń-
kiej miejscowości – podra-
domskich Siczek. Chodzi do 
szkoły w pobliskiej Jedlni-
Letnisko, gdzie trenuje z Pio-
trem Gosem. W Singapurze 
zdobyła brąz skokiem na wy-
sokość 1.79 (rekord życiowy 
poprawiony o 4 centymetry). 

Czwarte miejsca – te naj-
bardziej nie lubiane przez 
sportowców – zajęli młocia-

rze Sandra Malinowska LLKS 
Pomorze Stargard i Sebastian 
Dobkowski LLKS Prefabet 
Śniadowo. 5. miejsce zajął An
drzej Anikiej, wychowanek 
Dariusza Skiby – taekwondo 
olimijskie – ULKST Borne Suli-
nowo, szóste miejsca wywalczy-
li Monika Żur – MTB – Luboń 
Skomielna Biała i Wojciech 
Praczyk z Uczniaka Szprotawa 
w rzucie dyskiem, a 8. miejsce 
Patryk Słowikowski Mazovia 

Ciechanów w podnoszeniu ciężarów (62 kg).
Złoty medal dla Polski zdobył także 

Krzysztof Brzozowski (MKS MOS Płomień 
Sosnowiec) – 17 lat – w pchnięciu kulą. 
W 2009 roku został we Włoszech wicemi-
strzem świata 18-latków (20,89 m); podczas 
MIO w Singapurze wynikiem 23,23 m (kula 
5 kg) ustanowił rekord świata w kat. kade-
tów. Jego trenerem jest Andrzej Kurdziel. 
Europejskie Stowarzyszenie Lekkiej Atletyki 
(EAA) ogłosiło pod koniec września wyniki 
plebiscytu na „Wschodzące gwiazdy” – trze-
cie miejsce zajął w nim właśnie pochodzący 
z Czeladzi Krzysztof Brzozowski.

Dwa złote medale przywieźli z Mistrzostw 
Świata w Podnoszeniu Ciężarów w 

tureckiej Antalyi polscy zawodnicy. I o ile 
medal Marcina Dołegi (Zawisza Bydgoszcz) 
w wadze 105 kg nie był tak dużym zaskocze-
niem, choć przez chwilę drżeliśmy o wynik. 
Po rwaniu reprezentant Polski znajdował 
się na trzecim miejscu (udana próba na 188 
kg), ale w podrzucie osiągnął znakomite 
227 kg i w dwuboju z wynikiem 415 kg zdo-
był złoty medal! Przypomnijmy, że Marcin 
Dołęga był już mistrzem świata w 2006 i 
2009 roku – powtórzył więc sukces. 

A teraz o drugim medaliście Adrianie 
Zielińskim – waga 85 kg. Jego medal zasko-

czył wszystkich. I nieznany atleta z Tarpanu 
Mrocza stał się bohaterem niemal naro-
dowym. Reprezentant Polski w dwuboju 
uzyskał 383 kg (173+210) i poprawił rekord 
kraju wynoszący 380 kg, który od 9 grudnia 
1997 roku należał do Andrzeja Cofalika. Na 
lotnisku w Warszawie witała go liczna gro-
mada kibiców, w tym delegacja z rodzinnego 
miasta na czele z burmistrzem Wiesławem 
Gozdkiem, trenerem klubowym Ireneuszem 
Chełmowskim, prezesem Tarpana Mrocza 
Henrykiem Szynalem i narzeczoną naszego 
złotego medalista Magdaleną. Prezes Szynal 
opowiadał dziennikarzom: W Mroczy od 
piątkowego wieczoru wszyscy cieszą się. Jeżeli 

znalazł się taki co nie oglądał transmisji lub 
nie słuchał radia, to dowiedział się o sukcesie 
Adriana Zielińskiego w kościele. Ksiądz wiele 
razy z ambony informował o tym, wspomi-
nał w kazaniach. Podkreślał jak ważny jest 
sport i dodawał, że obywatel Mroczy dostąpił 
najwyższych zaszczytów w świecie. Adrian 
Zieliński startował po raz drugi w mistrzo-
stwach świata seniorów – w ubiegłym roku 
był szósty.

Po raz ostatni dwa złote medale w jednym 
czempionacie reprezentanci Polski zdobyli 
w 1982 roku – byli to Stefan Leletko i Piotr 
Mandra.

Na mistrzostwach startował także brat 
Adriana, Tomasz Zieliński 94 kg (w ubie-
głym roku był wicemistrzem Europy do lat 
20), który zajął 13 miejsce.

Wiadomo, że kluby zapaśnicze należące 
do Zrzeszenia LZS, to krajowa potę-

ga. Zawodnicy i zawodniczki tych klubów 
nieźle w tym roku radzili sobie też na are-
nach międzynarodowych. 

W lipcu w Sarajewie (Bośnia i Her ce-
go wina) odbyły się mistrzostwa Europy 
kadetek. Złoty medal wywalczyła Paulina 
Kozłow, reprezentantka Podlasia Białystok. 
Szesnastoletnia zapaśniczka rywalizowała 
w kategorii do 46 kg. Wygrała wszystkie 

cztery pojedynki, w których straciła tylko 
jeden punkt. 

Na podium stanęła także Sandra Kaźmie
rowska z Tęczy Środa Wielkopolska, 
która została wicemistrzynią kontynentu. 
Piętnastoletnia Kaźmierowska w wadze do 
56 kg wygrała trzy potyczki i przegrała jedy-
nie w finale z Ukrainką Tatianą Kit. Piąte 
lokaty po porażkach w walkach o brązowe 
medale, zajęły: Dominika Grabarczyk – 
WLKS Siedlce (40 kg), Weronika Sikora – 
Sobieski Poznań (43 kg) i Natalia Lubowska 

– Heros Czarny Bór (60 kg). W klasyfikacji 
drużynowej Polska zajęła trzecie miejsce.

W sierpniu w bułgarskim Samokov odby-
ły się mistrzostwa Europy juniorów i junio-
rek. Brązowy medal zdobył Robert Baran 
Ceramik Krotoszyn (84 kg) i dwie juniorki 
reprezentujące Cement Gryf Chełm Monika 
Kędrak (44 kg) oraz 19-letnia Katarzyna 
Krawczyk w kategorii 55 kg. Był to jej trzeci 
z rzędu medal mistrzostw Europy juniorek, 
i po raz trzeci brązowy, a także ostatni start 
w tej kategorii wiekowej.

Sukcesy w zapasach

Zieliński i Dołęga mistrzami świata

Z e  ś w i a t o w y c h  a r e n

9 medali Polaków w Singapurze



Ty także możesz zostać mistrzem W ramach projektu, który nosił tytuł „Ty także możesz zostać mistrzem”, od 
2  kwietnia do 27 września 2009 roku 
zorganizowali 35 imprez sportowych, 
w  których uczestniczyło ponad 2000 osób, 
a  zmagania zawodników obserwowało 
około 5 tys., widzów. Jak piszą organizatorzy 
– dali wszystkim młodym mieszkańcom 
Gilowic możliwość rozpoczęcia kontaktu 
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Wszystkich zgromadzonych powitał 
gospodarz Jerzy Kula, przewodni-

czący Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS. 
Walki opartej na zasadach fair play i samych 
dobrych wrażeń z pobytu na ziemi świę-
tokrzyskiej życzył uczestnikom igrzysk, 
Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 
Uroczystość otwarcia gorąco komentowali 
Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu 
Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i 
Turystyki Urzędu Marszałkowskiego oraz 
wiceprezydent miasta Kielce Andrzej Sygut.   

A magiczne słowa – XIII Igrzyska LZS 
uważam za otwarte – wypowiedział prze-
wodniczący Rady Głównej Krajowego 
Zrzeszenia LZS Roman Jagieliński, który 
życzył wszystkim uczestnikom dobrych 
wyników i przypomniał, że igrzyska w 
Kielcach organizowane są po raz trzeci. 
Najlepsi sportowcy spod znaku LZS gościli 
tu w 1999 oraz 2005 roku.

Roman Jagieliński przekazał też przedsta-
wicielom województwa zachodniopomor-
skiego igrzyskową flagę, bo wiadomo już, że 
kolejne igrzyska w 2011 roku odbędą się w 
Koszalinie.

W imieniu sportowców ślubowanie złożył 
łucznik Stelli Kielce Hubert Soboń, a w 
imieniu sędziów ślubował Andrzej Biernat 
międzynarodowy arbiter zapasów.

W programie artystycznym uroczysto-
ści wystąpiły przeurocze marżoretki, oraz 
zespoły taneczne, które równie dobrze pre-
zentowały się w polonezie jak i tańcu nowo-
czesnym. Inny zespół tym razem wokalny 
uraczył nas znanymi przebojami polskimi 
i zagranicznymi. W to wszystko wplątane 
były elementy rytuału olimpijskiego.

Na dwudniowe igrzyska do Kielc przy-
jechało w sumie ponad 2000 osób, w tym 
ponad 1800 zawodników z całej Polski. 
Igrzyska miały na celu nie tylko wyłonienie 
mistrzów LZS w poszczególnych dyscypli-
nach sportowych, lecz także upowszechnia-
nie kultury fizycznej i sportu oraz uaktyw-
nienie samorządów w kwestii wspierania 
idei aktywności fizycznej w środowisku 
wiejskim.

Igrzyska podzielone były jak zwykle na 
trzy bloki – sportowy, rekreacyjno–tury-
styczny i integracyjny. Organizatorzy prze-
widzieli również specjalną konkurencję 
dla władz – samorządowców wszystkich 
szczebli administracji i członków Rad 

Wojewódzkich LZS. Zmierzyli się oni w 
czterech dyscyplinach – rzucie lotką, strzale 
na bramkę, strzelaniu z wiatrówki oraz jeź-
dzie hulajnogą na czas. 

W bloku sportowym, w programie igrzysk 
były następujące dyscypliny: lekkoatletyka, 
zapasy kobiet, zapasy mężczyzn styl wolny i 
klasyczny, tenis stołowy, podnoszenie cięża-
rów, kolarstwo, łucznictwo i gry zespołowe 
– koszykówka, siatkówka i piłka ręczna.

W punktacji medalowej igrzysk na 
pierwszym miejscu uplasowało się woje
wództwo wielkopolskie zdobywając 53 
medale (łącznie blok sportowy i rekre

acyjny), drugie miejsce zajęło woj. kujaw
skopomorskie – 39 medali a trzecie woj. 
łódzkie – 28 medali. Klasyfikację punk
tową wygrało woj. wielkopolskie – 1506 
pkt, przed woj. lubelskim – 1462 pkt, 
trzecie było woj. dolnośląskie – 1282,5 
pkt. Gospodarze, woj. świętokrzyskie, 
uplasowali się na 13. miejscu zdobywając 
534,5 pkt. Przypominamy, że do klasyfika-
cji końcowej zaliczono wyniki uzyskane w 
Mistrzostwach Polski LZS i te osiągnięte na 
igrzyskach.

Województwu wielkopolskiemu najwięcej 
punktów w bloku sportowym przysporzy-
li lekkoatleci (więcej niż połowę), „cięża-
rowcy”, nieźle wypadli przedstawiciele gier 
zespołowych. Województwo lubelskie prze-
grało tylko, a może aż, o 44 punkty, bo w 
ubiegłym roku przegrało tylko 20,5 punk-
tami, a podium składało się z tych samych 
województw. Dla woj. dolnośląskiego naj-
więcej punktów zdobyli lekkoatleci.

W bloku rekreacyjnym rywalizację 
wygrało woj. lubelskie, przed mazowiec
kim i świętokrzyskim.

Z udziałem ponad 1800 sportowców oraz przedstawicieli władz wojewódzkich i 
samorządowych regionu świętokrzyskiego 26 sierpnia br odbyło się na stadionie 
przy ul. Bocznej uroczyste otwarcie XIII Ogólnopolskich Igrzysk Ludowych 
Zespołów Sportowych Kielce 2010. Był Mazurek Dąbrowskiego, uroczysta defilada 
ze sztandarami, prezentacja poszczególnych województw i na zakończenie pokaz 
sztucznych ogni.
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L e k k o a t l e t y k a

Jak już wspominaliśmy, w tym roku 
pogoda nie sprzyjała uczestnikom igrzysk. 
Najbardziej odczuli to lekkoatleci, którzy 
startowali w zimnie i deszczu – zawody 
kilka razy przerywano bo lało jak z cebra. W 
klasyfikacji punktowej w tej dyscyplinie naj-
lepsi byli zawodnicy z woj. wielkopolskiego, 
przed lekkoatletami z woj. dolnośląskiego i 

mazowieckiego. Wielkopolskich lekkoatle-
tów do startu przygotowywali Mieczysław 
Kaczor i Andrzej Kobierski. Wśród klubów, 
a startowali reprezentanci 101 klubów, na 
pierwszym miejscu uplasował się ULKS 
Technik Trzcinica (podkarpackie), drugi był 
KS Agros Zamość (lubelskie), a trzecia PLKS 
Gwda Piła (wielkopolskie). Najbardziej 
znane kluby Zrzeszenia – WLKS Siedlce 
Iganie Nowe i KS Białystok Podlasie zajęły 
tym razem – odpowiednio – 5. i 9. miejsce.

Wśród juniorek młodszych startowało 
wiele dziewcząt należących do czołówki 
krajowej. Swoją klasę potwierdziły: Karolina 
Niemczal UKS Achilles Leszno – wygra-
ła 100 i 200 m, Patrycja Bujnicka MLKS 
Ostróda – wygrała 800 i 1500 m. Najlepsza 
na 2000 m z przeszkodami była Ewelina 
Lubiejewska LŁKS Prefbet Śniadowo 
Łomża, 100 m ppł wygrała Martyna Mąkosa 
RLTL ZTE Radom, skok w dal – Paulina 
Cichowlas UKS Orkan Środa Wlkp, trójskok 
Małgorzata Zyśk LKS Ostrowianka Ostrów 
Mazowiecka, pchnięcie kulą Aleksandra Bok 

WMLKS Nadodrze Powodowo, rzut dys-
kiem Agnieszka Dalmata MKS Bolesłavia 
Bolesławiec, rzut oszczepem Patrycja 
Chyła LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz, 
rzut młotem Beata Dąbal MKS Bolesłavia 
Bolesławiec. I choć pogoda była fatalna 
wyniki w tej kategorii wiekowej całkiem nie-
złe. Gorzej było wśród juniorek – widać, że 
sezon był intensywny i dziewczyny nie miały 
już formy. Na pochwałę zasługuje Wioletta 
Brągiel ULKS Technik Trzcinica – wygra-
ła 100 i 200 m, Karolina Baczyńska LKS 
Pszczyna najlepsza na 800 m i 3. na 1500 m, 
najlepsza w kraju na 2000 m z przeszkodami 
Justyna Jendro LUKS Podium Kup także na 
igrzyskach wygrała swoją konkurencję, 170 
cm skoczyła wzwyż Gabriela Szkolnicka 
MKS Osa Zgorzelec, rzut dyskiem wygrała 
Andżelika Przybylska KKL Rodło Kwidzyn 
– też czołówka krajowa.

A teraz juniorzy młodsi. Na wyróżnienie 
za dobre wyniki zasługują Błażej Helbik LKS 
Pszczyna – 11.03 na 100 m, Tomasz Majak 
– 22.07 na 200 m choć z wiatrem – LUKS 
Hańcza Suwałki. Niezły wynik na 400 m 
49.66 uzyskał Paweł Jasiński LŁKS Prefbet 
Śniadowo Łomża. Warto zaznaczyć, że ten 
chłopak trenuje dopiero od dwóch miesięcy. 
Był to jego trzeci start na tym dystansie i 
jest to jego 3 rekord życiowy. Dobrze spisał 
się Szymon Kulka z ULKS Lipniki wygry-
wając 800 i 1500 m i Paweł Pasiński MLKS 
Nadwiślanin Chełmno – 56.76 m w rzucie 
dyskiem (był też drugi w pchnięciu kulą), 

swoją konkurencję rzut młotem wygrał też 
Maciej Maciejewski – 62.39 m – MMLUKS 
Sprint Zduńska Wola.

A teraz juniorzy – dobrą formę zaprezen-
tował Grzegorz Zimniewicz UKS Achilles 
Leszno wygrywając 100 i 200 m, 1500 m 
wygrał Bartosz Kowalczyk PLKS Gwda Piła 
– to czołówka krajowa – w niezłym cza-
sie 3:54,43, skok w dal zaś Andrzej Kuch 
MULKS MOS Sieradz – 7.30 m.

Jak ocenia występy lekkoatletów kie-
rownik reprezentacji Wielkopolski, wice-
prezes Rady Wojewódzkiej LZS Hieronim 
Mazurkiewicz? – Nasi lekkoatleci spisali się 

znakomicie, można powiedzieć, że to dzięki 
nim wygraliśmy te igrzyska. Ale zawody roz-
grywano przy fatalnej pogodzie, więc dobrych 
wyników nie należało się spodziewać. Choć 
niektórzy mnie zaskoczyli. Widać jednak, że 
to koniec sezonu i zawodnicy marzą już o 
odpoczynku. Widzę kilka wyjątkowych talen-
tów wśród juniorów młodszych, jeśli będą 
dalej umiejętnie prowadzeni możemy mieć z 
nich w przyszłości pociechę.

P o d n o s z e n i e  c i ę ż a r ó w

Na zawodach w Kielcach najlepsze było 
woj. lubelskie, przed kujawsko-pomor-
skim i mazowieckim. Jednak po dolicze-
niu wyników z mistrzostw LZS punktacja 

końcowa w tej dyscyplinie przedstawia się 
następująco: lubelskie przed mazowieckim 
i łódzkim. Wśród klubów najlepsze to Unia 
Hrubieszów, WLKS Siedlce Iganie Nowe 
i Mazovia Ciechanów (sklasyfikowano 36 
klubów). Najlepsze wyniki wśród kobiet 
uzyskały i swoje wagi wygrały te najbardziej 
znane zawodniczki – Marzena Karpińska 
i Ewa Mizdal ze Znicza Biłgoraj oraz 
Dominika Misterska WLKS Siedlce Iganie 
Nowe. Wśród panów swoje wagi wygrali 
m.in. bracia Adrian i Tomasz Zielińscy z 
Tarpanu Mrocza.

T e n i s  s t o ł o w y 

W zawodach wzięło udział ponad 60 
zawodniczek i zawodników. Najliczniejszą 
grupę stanowili zawodnicy z GKS Gorzovi 
Gorzów, Stelli Gniezno, GLKS Nadarzyn. 
Wśród kobiet najlepsza była Magdalena 
Sikorska – GKS Gorzovia Gorzów, grę poje-
dynczą mężczyzn wygrał Zbigniew Grześlak 
– GLKS Nadarzyn. Gry podwójne wygrali 
M. Sikorska/M. Smętek – GKS Gorzovia 
Gorzów i Z. Grześlak/A. Wieteska – GLKS 
Nadarzyn a miksta R. Żabski/A.Maluszczak 
– GKS Gorzovia Gorzów. 
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W klasyfikacji igrzyskowej wygra-
ło woj. lubuskie przed kujawsko-pomor-
skim. A klubową GKS Gorzovia Gorzów 
Wielkopolski, przed LUKS Chełmno i LUKS 
Warmia Lidzbark Warmiński (choć klub ten 
na igrzyskach nie startował).

Poziom zawodów był bardzo wysoki. 
Kluby podeszły do turnieju ambicjonalnie 
i zgłosiły najlepszych zawodników, m.in.: 
Magdalenę Sikorską, Radosława Żabskiego 
czy Zbigniewa Grześlaka. 

K o l a r s t w o

Zawody w kolarstwie szosowym odbyły się 
w gminach Daleszyce i Masłow. Pierwszego 
dnia rozegrano wyścigi w jeździe indywi-
dualnej na czas kobiet i mężczyzn. Kobiety 
startowały na dystansie 10 km. Start odbył 
się w Niestachowie, dalej droga wiodła przez 
Brzechów i Daleszyce. Całe podium zajęły 
reprezentantki ALKS Stal Ocetix Grudziądz 
– wygrała Paulina Cywińska, przed Natalią 
Mitkowską i Katarzyną Pik. Mężczyźni 
pokonywali dystans 20 km. Trasa prowadzi-
ła przez Daleszyce – Kranów – Niestachów 
– Brzechów – Daleszyce. Wygrał Kamil 
Gradek (Kellys GKS „Cartusia” Kartuzy) 
przed Piotrem Gawrońskim (Pacific Toruń), 
trzeci był Tomasz Marzec (Kellys GKS 
„Cartusia” Kartuzy). Następnego dnia roze-
grano wyścigi ze startu wspólnego. Była to 
wymagająca próba. Trasa długości prawie 
120 km dla mężczyzn (7 rund po 17 km) 
pełna była wzniesień. Szybko przerzedzi-
ła stawkę uczestników. W ostatniej fazie 
od peletonu oderwała się 9-osobowa grup-
ka, która w samej końcówce podzieliła się 
na dwie części. Wygrał Piotr Gawroński 
(Pacific Toruń )przed Pawłem Polańskim 
(Kellys GKS „Cartusia” Kartuzy) i kolejnym 
torunianinem Łukaszem Owsianem.

Panie pokonywały trasę długości nieco 
ponad 51 km. Wygrała ponownie Cywińska 
przed Mintkowską, trzecia była Dorota 
Warczyk z LKK Start Tomaszów Mazowiecki

Klasyfikację punktową wygrało woj. 
małopolskie, przed kujawsko-pomorskim 
i łódzkim, a punktację klubową (skla-
syfikowano 33 kluby) ALKS Stal Ocetix 
Grudziądz, przed KK Ziemia Darłowska i 
UKS Sokół Kęty (te dwa ostatnie kluby nie 
zdobyły ani jednego punktu na igrzyskach, 
ale jak pisaliśmy do punktacji ogólnej zali-
czane są punkty z MP LZS).

Z a p a s y

Zapaśnicy i zapaśniczki walczyli na 
matach w hali przy słynnym kieleckim sta-
dionie Korony. Zacznijmy od pań. W zawo-

dach (styl wolny) wystartowały 22 zawod-
niczki. Punktacje klubową wygrał Cement 
gryf Chełm, przed MLKS Agros Żary i KS 
Sobieski Poznań (sklasyfikowano 32 kluby). 
Zapaśnicy walczyli w stylu wolnym i kla-
sycznym. W stylu wolnym wystartowało 
28 zapaśników. Punktację klubową wygrał 
LUKS Suples Kraśnik przed LKS Ceramik 
Krotoszyn i LKS Spartakus Pyrzyce (skla-
syfikowano 34 kluby). Najlepsze wojewódz-
twa: 1. zachodniopomorskie, 2. lubelskie, 3. 
mazowieckie. 

Rywalizację w stylu klasycznym wygra-
ło woj. łódzkie przed lubuskim i lubel-
skim, a najlepsze kluby to: AKS Piotrków 
Trybunalski, MLKS Agros Żary, Cement 
Gryf Chełm (sklasyfikowano 24 kluby). W 
zawodach tych startowało 23 zawodników.

Ł u c z n i c t w o

Zawody łucznicze odbyły się na stadio-
nie Stelli Kielce. W Polsce i LZS-ach liczy 
się zaledwie w tej dyscyplinie sportowej 
kilka klubów, w tym dwa najważniejsze – 
gospodarze igrzyskowego turnieju i LKS 
Łucznik Żywiec. W punktacji województw 
pierwsze miejsce zajęło woj. śląskie, przed 
świętokrzyskim i dolnośląskim. W punk-
tacji klubowej sklasyfikowano 13 klubów. 
Na pierwszym miejscu znalazła się Stella 
Kielce wyprzedzając zaledwie o trzy punkty 
Łucznika Żywiec, trzecie miejsce zajął UKS 
Talent Wrocław. 

W turnieju kobiet startowało 26 zawodni-
czek. Wygrała Natalia Leśniak z LKS Łucznik 
Żywiec, druga była Dagmara Janeczek z 

MLKS „Czarna Strzała” Bytom, a trzecia 
Kalina Lipiarska LKS Kmita Zabierzów. W 
zawodach mężczyzn do tarczy strzelało 28 
łuczników. Wygrał jeden z najlepszych pol-
skich łuczników Rafał Dobrowolski Stella 
Kielce, drugi był Piotr Piątek LKS Łucznik 
Żywiec, a trzeci klubowy kolega Rafała 
Tomasz Przepióra. 

G r y  z e s p o ł o w e

Na igrzyskach rozgrywane są mecze o 
mistrzostwo Polski LZS i o medale igrzy-
skowe w następujących grach zespołowych: 
piłka ręczna, piłka siatkowa i koszykówka 
kobiet i mężczyzn. O tytuły i medale walczą 
cztery drużyny, które wygrały ogólnopolskie 
eliminacje. W piłce ręcznej mężczyzn naj-
lepszy okazał się zespół ŚKPR Świdnica (dol-
nośląskie), który wygrał wszystkie mecze i 
to dużą różnicą bramek. – Przyjechaliśmy 
do Kielc wygrać – zapowiadał trenerski duet 
ze Świdnicy Donata Lulczyk i Krzysztof 
Terebun. – Jesteśmy finalistami mistrzostw 
Polski juniorów, zajęliśmy tam 7 miejsce. 
Nie mogło być więc inaczej. Zespół ŚKPR 
Świdnica obronił tytuł wywalczony rok 
temu podczas igrzysk LZS w Opolu. Drugie 
miejsce zajął UKS Sokół Gdańsk (pomor-
skie), trzecie KS Korab OSiR Staszów (świę-
tokrzyskie), a czwarte UKS Skorpion Rudka 
(podlaskie). 

Wśród kobiet wygrał LUKS „ORLIK” 
Reszel (warmińsko-mazurskie). Trenerka 
zespołu pani Teresa Doborzyńska cieszyła 
się z sukcesu, z drugiej strony przeżywała 
chwile nostalgii, bowiem był to pożegnalny 
turniej kilku zawodniczek Orlika. Pięć z 
nich od nowego sezonu grać będzie w AZS 
AWFiS Gdańsk. Cóż, taka jest misja małych 
klubów, pozostaje satysfakcja, że praca nie 
poszła na marne i zawodniczki są przygoto-
wane do gry na wysokim poziomie. Drugie 
miejsce zajęły szczypiornistki LUKS POL 
Czersk (województwo pomorskie), trzecie 
MKS „Victoria” Świebodzice (dolnośląskie), 
a czwarte ULKS „Koliber” Zarzecze (pod-
karpackie).
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W męskiej koszykówce wygrali fawo-
ryci – zawodnicy KS „Spójnia” Stargard 
Szczeciński (zachodniopomorskie). Byli 
poza zasięgiem rywali. Przyjechali do 
Kielc dwunastką zawodników o świetnych 
warunkach fizycznych, ogranych w lidze. 
Trener Ireneusz Purwiniecki i jego asy-
stenci Tomasz Szymczak i Jarosław Berdzik 
byli bardzo zadowoleni z występu swoich 
podopiecznych. Zwycięzcy z poprzednich 
igrzysk, MKS „Smyk” Prudnik (opolskie), 
musieli zadowolić się tym razem drugim 
miejscem, trzecie zajęła drużyna LUKS 
„Warmia” Lidzbark Warmiński (warmińsko-
mazurskie), a czwarte LKS „Włodawianka” 
Włodawa (lubelskie).

Wśród kobiet najlepsze okazały się, 
podobnie jak w ubiegłym roku, koszykar-
ki MLKS Rzeszów (podkarpackie), drugie 
miejsce zajęła drużyna MKS OSA Zgorzelec 
(dolnośląskie), trzecie WULKS „Korona” 
Wschowa (lubuskie), a czwarte UKS 
„Trapez” Łysów (mazowieckie).

W piłce siatkowej kobiet pierwsze miejsce 
zajęła drużyna MKS Świdnica (dolnoślą-
skie), drugie TKS „Tomasovia” Tomaszów 
Lub. (lubelskie), trzecie LUKS „Orkan” 
Września (wielkopolskie), a czwarte MLKS 
„Tucholanka” Tuchola (kujawsko-pomor-
skie). Wśród panów najlepiej spisali się siat-
karze LKS Bobowa (małopolskie), powta-
rzając sukces z Opola, drugie miejsce zajęła 
drużyna „Tempo” Przysucha (mazowieckie), 
trzecie LUMKS „Kasztelan” Rozprza (łódz-
kie), a czwarte ZSP w Połczynie Zdroju 
(woj. zachodniopomorskie).

Najlepiej w grach zespołowych wypadło 
woj. dolnośląskie zdobywając dwa tytu-
ły mistrzowskie, jeden tytuł wicemistrza i 
jedno trzecie miejsce – nie mieli reprezen-
tanta jedynie w siatkówce i koszykówce męż-
czyzn. Drugie miejsce zajęło woj. zachodnio-
pomorskie, a trzecie świętokrzyskie.

Blok rekreacyjno-turystyczny

Na blok rekreacyjno-turystyczny skła-
da się piłka nożna (5-osobowa), siatkówka 
na trawie, siatkówka plażowa, koszyków-
ka uliczna, przeciąganie liny oraz sztafeta, 
czwórbój, wyciskanie sztangielka, rowerowy 
tor przeszkód i konkurs wiedzy. Zawody 
rozegrano, niestety przy ciągle padającym 
deszczu, na terenie dobrze wyposażonego 
i pięknie położonego Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Nowinach.

W piłce nożnej kobiet zwyciężyła dru-
żyna KKPK Medyk Konin (wielkopolskie), 
wśród mężczyzn najlepsi byli zawodnicy 
LKS „Orzeł” Trąbki Wielkie (pomorskie). 

W koszykówce kobiet najlepsze były zawod-
niczki z UKS Ogólniak Środa Wielkopolska, 
wśród panów triumfowali koszykarze LUKS 
„Piątka”Stargard (zachodniopomorskie), 
siatkówkę kobiet wygrały zawodniczki KS 
Pogoń Proszowice (małopolskie), a męż-
czyzn UKS „Start” Wolanów (mazowieckie). 
W siatkówce plażowej kobiet najlepszy był 
LZS Rachanie (lubelskie), a wśród męż-
czyzn UKS „Start” Wolanów (mazowieckie). 
Sztafetę sprawnościową wygrało woj. lubel-
skie, najsilniejsi w przeciąganiu liny okazali 
się również reprezentanci woj. lubelskiego – 
panie z LZS Sitno, panowie z LZS Rachanie. 
Czwórbój dla władz samorządowych wygra-

ło woj. kujawsko-pomorskie. Pora na kon-
kurencje indywidualne – rowerowy tor 
przeszkód wygrał Grzegorz Zasemka (łódz-
kie), konkurs wiedzy o województwie świę-
tokrzyskim Pawlak Agata – LZS Woźniki 
(łódzkie) i wreszcie sztangielek o wadze 17,5 
kg najlepiej wyciskał Mariusz Sokół z woj. 
podlaskiego.

B l o k  i n t e g r a c y j n y

Po raz kolejny rozgrywane były na igrzy-
skach zawody, w których udział wzięły 
osoby niepełnosprawne. Zawodnicy star-
towali w konkurencjach lekkoatletycznych, 
rekreacyjnych i tenisie stołowym. Odbyły 
się one także w Nowinach, na obiektach 
Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich. 
I tak bieg na 60 m wygrali Martyna Ciupa 

LZS Drukarz Radomsko i Maciej Bok LUKS 
Barycz WTZ Przygodzice, który wygrał 
także rzut piłką lekarską; skok w dal i rzut 
piłką lekarską wygrała Wioletta Adamczyk 
LZS Drukarz Radomsko, w skoku w dal 
mężczyzn najlepszy był Mirosław Krzympiec 
LKS Omega Kleszczów. Grę pojedynczą 
kobiet w tenisie stołowym wygrała Justyna 
Beton MGLKS Zelów, wśród panów najlep-
szy był Wiesław Stasica PKS Olimpijczyk 
Gilowice, gry podwójne wygrali – kobiet 
Justyna Beton i Wioletta Adamczyk, męż-
czyzn Wiesław Stasica, Grzegorz Pieronek. 
Najlepiej piłką do kosza rzucali Weronika 
Sikorska LUKS Barycz i Maciej Bok, 
rzut lotką wygrała Justyna Beton i Paweł 
Czarczyk woj. łódzkie, rzut ringo Patrycja 
Mikołajczak LUKS Barycz i Sebastian Figaj 
woj. wielkopolskie, tor przeszkód Martyna 
Ciupa i Paweł Czarczyk. Widać, że wielu 
zawodników i zawodniczek trzyma formę 
i ciężko trenuje, bo wielu z nich zdobywało 
medale i na poprzednich igrzyskach. Cieszy 
też, że w bloku integracyjnym startuje coraz 
więcej osób.

G o s p o d a r z e

Przed rozpoczęciem zawodów Jerzy Kula 
mówił, że po cichu liczy na osiem, dziesięć 
medali. Reprezentanci woj. świętokrzyskie-
go zdobyli ich 13. Najwięcej zapaśnicy – 
mężczyźni i kobiety – bo aż 8. Nie zawiedli 
łucznicy Stelli Kielce. Rafał Dobrowolski 
zdobył złoto, a Tomasz Przepióra – brąz. 
Kolejne brązowe medale dołożyli Alina 
Pożoga (Stal Kunów) i piłkarze ręczni 
Koraba OSiR-u Staszów. Ostatni krążek dla 
świętokrzyskiego to trzecia lokata w bloku 
rekreacyjno-turystycznym. Świętokrzyskie 
w klasyfikacji drużynowej zajęło 13. pozy-
cję. – Szkoda, że nie udało się naszym lek-
koatletom, byli blisko w kilku konkurencjach. 
Najważniejsze, że goście chwalili organiza-
cję i wyjeżdżali zadowoleni – skomentował 
występy „swoich” zawodników Jerzy Kula.

XIII Ogólnopolskie Igrzyska LZS
Kielce 2010
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Właśnie rozpoczynał się mecz ich prze-
ciwniczek. Zasiedliśmy na trybunie, 

jednym okiem oglądaliśmy zbicia, serwy i 
obrony siatkarek, a drugim siatkarzy, któ-
rzy walczyli na drugiej stronie parkietu. 
Stanisław Jurcewicz jest przewodniczącym 
Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS.

– Przyjechaliśmy tu by stanąć na pudle 
jako województwo. Zawsze byliśmy w czo-
łówce, tak powinno być i teraz – mówi. 
– Mamy niezłych lekkoatletów, kolarzy, 
zespoły, tylko zapaśnicy zawiedli. Nie przy-
jechali na turniej, choć obiecali. Choroba 
świetnie grają te dziewczyny w czarnych 
koszulkach, nie będzie nam łatwo – wtrąca.

– Województwo dolnośląskie może 
poszczycić się dużą ilością członków i klu-
bów. Jak to robicie? 

– To ciekawe zjawisko. Z jednej strony do 
Zrzeszenia wstępują nowi członkowie indy-
widualni, bo chcą coś zrobić w dziedzinie 
sportu dla swojego środowiska, z drugiej 
do LZS zapisują się całe kluby, i to często 
te z miasta. Dlaczego.? Tracą swoich natu-
ralnych mecenasów, sport masowy prze-
stały finansować państwowe firmy, piony 
wojskowy i policyjny, spółdzielcy. Są kluby, 
niektóre dobrze pracujące, które nagle lądu-
ją na lodzie. Szukają za wszelką cenę źró-
deł finansowania. Więc wyciągamy do nich 
rękę, choć przecież nie jesteśmy krezusami. 
Ale proszę pamiętać, że dzisiaj samorządy 
lokalne chętniej rozmawiają z dużymi orga-
nizacjami sportowymi, że one mają większe 
szanse na ubieganie się o środki finansowe 
niż garstka zapaleńców, często grono rodzi-

ców, którym nie wystarczy, że ich dziecko 
ma lekcje wf w szkole.

– Co jest waszym największym sukcesem 
organizacyjnym? 

– Zdecydowanie Dolnośląskie Igrzyska 
LZS i Mieszkańców Wsi – w tym roku 
organizujemy je po raz jedenasty. Mają nie-
typową formę, trwają przez cały rok, obej-
mują następujące dyscypliny: gry zespo-
łowe, warcaby 100-polowe, szachy, biegi 
przełajowe, lekkoatletykę oraz rodzinne 
turnieje samorządowców i działaczy LZS. 
Są wieloszczeblowe, odbywają się eliminacje 
gminne, powiatowe, strefowe i finał woje-
wódzki. Podsumowujemy wszystko dopiero 
w grudniu. Honorowy patronat nad igrzy-
skami sprawuje Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego. 

– A jak są finansowane? 
– Zawody gminne i powiatowe finan-

sują samorządy lokalne, strefowe i finały 
Urząd Marszałkowski i gospodarze imprezy, 
igrzyska dofinansowuje także Ministerstwo 
Sportu i Turystyki w ramach programu 
„Sport dla wszystkich”. W organizację zawo-
dów zaangażowanych jest tysiące osób. 
O wygranie igrzysk rywalizuje ponad 20 
powiatów i kilkadziesiąt gmin, to setki 
imprez. A ponieważ zawody obejmują różne 
kategorie wiekowe od dzieci po dorosłych 
uczestniczą w nich tysiące osób – zawod-
ników i kibiców. Te igrzyska tak wrosły 
w środowisko, że do organizacji finałów 
nikogo nie musimy namawiać. Chętnych 
mamy wielu, starają się o nie zarządy powia-
towe LZS i władze lokalne. Ale co jeszcze 
jest ważne, przy okazji igrzysk szkolimy 
wolontariuszy-organizatorów tych imprez. 
Chcielibyśmy by ten wolontariat sezonowy, 
tymczasowy, często ograniczony do organi-
zacji jednej czy dwóch imprez przerodził się 
w wolontariat stały. 

– To chyba ważne, bo działacze LZS na 
szczeblu powiatowym i wojewódzkim się 
starzeją, brakuje „młodej krwi”. 

– Oj, brakuje, brakuje. Działalność spo-
łeczna wymaga charakteru i czasu. A tego 
ostatniego mamy coraz mniej. Wiem to 
po sobie. Gdy nie ma posiedzeń Senatu, 
są komisje, trzeba przeczytać tysiące stron 
ustaw i jeszcze jeździć w teren, by mieć kon-
takt z wyborcami. Na biurku pełno zapro-
szeń, bywa że jednego dnia jestem na kilku 
imprezach i spotkaniach. 

– Ale do tego jest pan przyzwyczajony, 
choć jest pan senatorem pierwszej kadencji, 

to przecież od wielu lat działa pan w samo-
rządzie lokalnym. 

– To prawda, z wykształcenia jestem inży-
nierem telekomunikacji, swój start zawodo-
wy zaczynałem od pracy w Telekomunikacji 
Polskiej. Ale już w 1990 roku zostałem człon-
kiem Zarządu Rady Miasta Piława Górna, 
potem byłem wicemarszałkiem Sejmiku 
Województwa Wałbrzyskiego, radnym, 
przewodniczącym i wiceprzewodniczącym 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Ale 
dosyć o mnie. Wracajmy do tematu. Może 
powiem coś niepopularnego, ale widzę 
dwie tego przyczyny tego braku „młodej 
krwi". Po pierwsze może mamy mało do 
zaoferowania młodym ludziom, może nie 
potrafimy ich właściwie promować. Tylko 
niektórzy wychowali lub wychowują swo-
jego następcę. To jedna strona medalu, ale 
jest i druga. Zbyt mało czasu poświęcamy 
własnym dzieciom. Wychowujemy je nieco 
aspołecznie. Gdy dorastają, na pierwszym 
planie widzą tylko siebie, a jak mają coś zro-
bić to pytają – co z tego będę miał. Dlatego 
tak ważne jest zachęcanie do uprawiania 
sportu od najmłodszych lat. Bo uczy on 
współdziałania w grupie, zwracania uwagi 
na drugiego człowieka, życzliwości i poma-
gania sobie. A warunki do „sportowania” 
są coraz lepsze – przybywa obiektów spor-
towych, hal, boisk. Ale daleko nam jeszcze 
do Szwedów, Norwegów czy Duńczyków. 
Ciągle uprawianie sportu, ot tak dla zdrowia 
i zabawy jest jedną z najniżej stawianych w 
hierarchii potrzeb.

Dziewczyny ze Świdnicy wygrały mecz. 
Senator skacze z radości, ale to połowa 
szczęścia. Jutro kolejne spotkania. 

Następnego dnia leje jak z cebra. Znowu 
spotykamy się w hali, tym razem mój roz-
mówca jest w dresie. Po meczu siatkarek 
wybiera się na zawody VIP-ów, będzie strze-
lał, biegał i chyba jeździł na rowerze. 

– Co jest największą porażką, co musicie 
w dolnośląskim LZS-się zrobić, by na słowo 
porażka uśmiechnąć się? 

– Pewnie jest wiele rzeczy, które jeszcze 
powinniśmy zrobić. Obecnie naszym naj-
większym zmartwieniem jest pozyskanie 
środków na rozbudowę ośrodka w Nowej 
Bystrzycy. Jako jeden z niewielu zarzą-
dów wojewódzkich mamy taki ośrodek. 
Owszem funkcjonuje, ale wymaga kapital-
nego remontu i rozbudowy. Myśleliśmy o 
pozyskaniu środków z funduszy unijnych, 
ale trzeba mieć własny wkład. A my takich 
pieniędzy nie mamy.

Kończymy rozmowę. Dziewczyny ze 
Świdnicy zdobyły złoto, województwo dol-
nośląskie stanęło na pudle. Dla senatora 
Jurcewicza były to więc udane igrzyska.

id

Z senatorem na Igrzyskach

Wpadliśmy na siebie w wejściu do Hali Legionów w Kielcach. Senator Stanisław 
Jurcewicz, podobnie jak ja, biegł z żoną na mecz siatkarek. Jego dziewczyny z zespołu 
MKS Świdnica obiecały mu że zdobędą złoty medal igrzysk.
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18-19 września br. na hipodromie 
Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej 

w Krakowie odbyły się Mistrzostwa Zrze-
szenia LZS w Jeździectwie – skoki przez 
przeszkody – juniorów i juniorów młod-
szych. Organizatorami byli: Krajowe Zrze-
szenie LZS, Małopolskie Zrzeszenie LZS, 
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz wspo-
mniany wyżej klub LKJ Kraków. Klub ten 
istnieje już 50 lat, ale kontynuuje tradycje 
nazwy sięgającej 1864 roku. A najwybitniej-
szym reprezentantem tego klubu był major 
Adam Królikiewicz, pierwszy zdobywca 
indywidualnego medalu olimpijskiego dla 
Polski w 1924 roku w Paryżu, żołnierz 

Legionów i I Pułku Szwoleżerów im. Józefa 
Piłsudskiego. 

Jak wszyscy wiemy jeździectwo to sport 
– nie ma co ukrywać – elitarny. Nie jest to 
dyscyplina wiodąca w naszym Zrzeszeniu. 
Nic dziwnego, że w mistrzostwach udział 
wzięły trzy kluby, reprezentujące dwa woje-
wództwa (małopolskie i śląskie) i kilkunastu 
zawodników, w tym głównie panie. 

W kategorii juniorów młodszych trzy 
pierwsze miejsca zajęły zawodniczki 
WLKS Krakus – 1. Zofia Hussakowska, 2. 
Monika Luberda, 3. Monika Grundkowska. 

Mistrzyni jechała na klaczy Femina K.
W kategorii juniorów najlepsza okazała 

się Julia Bochenek, reprezentantka gospo-
darzy, jadąca na klaczy Atlanta. Dwa kolejne 
miejsca zajęły zawodniczki WLKS Krakus 
– druga była Dagmara Piętka, a trzecia 
Natalia Koziarowska.

Klasyfikacja klubów
1. WLKS Krakus
2. KKJK Kraków
3. LKJ Ochaby

W dniach 1-2 września br. w Pruszkowie 
odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia 

LZS w Kolarstwie Torowym. Udział w nich 
wzięło kilkudziesięciu zawodników repre-
zentujących 10 klubów z 6 województw. 
Zawodniczki i zawodnicy mieli okazję star-
tować na jednym z najnowocześniejszych 

w Europie torów kolarskich – BGŻ Arena. 
Organizatorami imprezy byli: Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Mazowieckie Zrzeszenie 
LZS, Ministerstwo Sportu i Turystki, 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego oraz Urząd Miasta 
Pruszków. Uroczystego otwarcia mistrzostw 
dokonał Waldemar Roszkiewicz, członek 
zarządu Województwa Mazowieckiego. 

Zawodnicy startowali w następujących 
kategoriach wiekowych: junior młodszy, 
junior, młodzieżowiec, kobiety open oraz 
juniorki młodsze. Klasą dla siebie był ALKS 
Stal Grudziądz, który wygrał klasyfikację 
drużynową uzyskując 405 punktów, druga 
na podium LMGKK Ziemia Brzeska uzyska-
ła tylko 78 punktów. Zawodnicy Stali zdobyli 
większość tytułów mistrza Polski LZS. 

Oto zwycięzcy wśród juniorów i juniorek 
młodszych. Wyścig punktowy na dystan-

sie 15 km (60 okrążeń) wygrał Borys 
Korczyński – ALKS Stal Grudziądz, TKK 
Pacific Toruń został mistrzem LZS w sprin-
cie drużynowym, 200 m ze startu lotnego 
wygrał Mateusz Lipa – KLTC Konin, 2000 
m i 500 m juniorek młodszych Magdalena 
Wróbel – LUKS Orlik Nawiady, 3000 m 
drużynowo ALKS Stal Grudziądz, scratch 
– 30 okrążeń – Paweł Madrak ALKS Stal 
Grudziądz, keirin – Przemysław Średziński 
– ALKS Stal Grudziądz

Mistrzynie i mistrzowie LZS kobiety i 
mężczyźni – open. Wyścig punktowy na 
dystansie 15 km (60 okrążeń), 3000 m indy-
widualnie, scratch – 30 okrążeń wygrała 
Eugenia Bujak – GK Zagłębie Sosnowiec, 
sprint drużynowy kobiet ALKS Stal 
Grudziądz, 200 m ze startu lotnego i 500 m 
ze startu zatrzymanego wygrała Dominika 
Żukowska – LMGKK Ziemia Brzeska, 3000 

m drużynowo– wszystkie trzy miejsca na 
podium zajęły drużyny złożone z zawodni-
czek ALKS Stal Grudziądz!, keirin – Izabela 
Rumińska – ALKS Stal Grudziądz

Mistrzowie mężczyźni U-23. Wyścig 
punktowy na dystansie 17,5 km (70 okrą-

żeń) wygrał Grzegorz Stępniak – ALKS Stal 
Grudziądz, sprint drużynowy ALKS Stal 
Grudziądz, 200 m ze startu lotnego i keirin 
Adrian Tekliński – ALKS Stal Grudziądz, 
4000 m drużynowo ALKS Stal Grudziądz, 
scratch – 45 okrążeń Grzegorz Stępniak – 
ALKS Stal Grudziądz

Wśród juniorów mistrzami zostali: 
wyścig punktowy na dystansie 15 km (60 
okrążeń) Mateusz Trepkowski – ALKS Stal 
Grudziądz, sprint drużynowy ALKS Stal 
Grudziądz, 200 m ze startu lotnego Lucjusz 
Kardaś – ALKS Stal Grudziądz, 4000 m 
drużynowo ALKS Stal Grudziądz, scratch 
– 45 okrążeń – Rafał Jeziorski – ALKS Stal 
Grudziądz, keirin – Paweł Lewandowski – 
ALKS Stal Grudziądz

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Kolarstwo torowe

Jeździectwo 
Kraków 2010

Pruszków 2010

Klasyfikacja klubowa
1. ALKS Stal Grudziądz
2. LMGKK Ziemia Brzeska
3. KLTC Konin
Klasyfikacja wojewódzka
1. Kujawsko-pomorskie
2. Opolskie
3. Wielkopolskie
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Zanim poniżej przedstawimy podsumo-
wanie warsztatów jakiego dokonała 

Aleksandra Gołdys kilka wstępnych uwag. 
Jak już pisaliśmy, jako Zrzeszenie włączy-
liśmy się w projekt Grupa Wolontariat 
Sportowy 2012+, którego ogólnie ujmując, 
głównym celem jest powiększenie wolon-
tariatu sportowego w Polsce. Nie możemy 
bowiem nie zauważać, że pewne znane od 
dawna formy działania w sporcie, wzbogaca 
się i dostosowuje do nowej rzeczywistości. 
Że zmieniają się przepisy i procedury, Że to 
co stare i sprawdzone nabiera nowej jakości. 
Że to co my od dawna nazywamy „działal-
nością społeczną” przybiera dziś nazwę „wo-
lontariat”. Że coraz częściej przy ubieganiu 
się o środki budżetowe czy od samorządów 
lokalnych żąda się od organizacji czy klubu 
podania ilości wolontariuszy, którzy będą 
w organizację imprezy sportowej zaanga-
żowani. Wreszcie nie można nie zauważać, 
że podstawą naszego działania nie jest tylko 
ustawa o sporcie (nowa weszła w życie 16 
października br i zastąpiła dwie dotychczas 
obowiązujące – ustawę o kulturze fizycznej i 
ustawę o sporcie kwalifikowanym), ale także 
ustawa o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie, która w znowelizowanej po-
staci weszła w życie 25.02.2010 r. Musimy 
spróbować wpasować się w te nowe ramy, 
jeszcze z innego powodu – nie możemy 
pozwolić by jedno z największych stowa-
rzyszeń sportowych w Polsce uważano za 
organizację nie nowoczesną, przestarzałą, 
która nie potrafi dostosować się do nowych 
wyzwań i procedur. Z drugiej strony w przy-
szłym roku obchodzić będziemy Europejski 
Rok Wolontariatu i w trakcie przewodnic-
twa Polski w Unii Europejskiej Ministerstwo 
Sportu i Turystyki zorganizuje europejską 
konferencję na ten temat. W związku z tym 
w budżecie znajdą się środki finansowe na 
szkolenia dla wolontariuszy. Jak szybko 
obecnie rozwija się wolontariat sportowy, 
można zauważyć odwiedzając stronę inter-
netową www.v4sport.eu prowadzoną przez 
Fundację Volunteers for Sport. W tej dysku-
sji o wolontariacie nie może nas zabraknąć, 
bo przecież prawie cała nasza działalność 
opiera się właśnie na ...wolontariacie. Wo-
lontariuszami jest tysiące naszych działaczy.

Przejdźmy do podsumowania Aleksan
dry Gołdys. Oto co pisze.

1. Ludowe Zespoły Sportowe stoją przed 
ważnym wyzwaniem wprowadzenia i efek-
tywnego zarządzania wolontariatem w 
swoich działaniach. Dla członków LZS-ów 
zagadnienie wolontariatu jest jednocześnie 
naturalne (bo pod innymi nazwami funk-
cjonuje on już jako integralny element ich 
działań) z drugiej trudnym, bo samo słowo 
jest w szeregach LZS-ów nowe i nie do koń-
ca oswojone.

2. Uczestnicy warsztatów mieli trudność 
w określeniu relacji jaka zachodzi między 
pojęciem działacz sportowy (społeczny) i 
wolontariusz. Nie zawsze aktywności po-
dejmowane przez działacza i wolontariusza 
są identyczne. Nie we wszystkich kontek-
stach możemy tych słów używać wymien-
nie. Członkowie LZS-ów czują się przede 
wszystkim działaczami społecznymi, ale 
brakuje im oficjalnego uznania i prawnego 
ujęcia tego typu działań. Natomiast zagad-
nienie wolontariatu jest zawarte i dookre-
ślone w Ustawie o Działalności Organizacji 
Pożytku Publicznego i Wolontariacie. Za-
poznanie się z  jej założeniami jest jednym 
z ważnych elementów procesu zmiany w Lu-
dowych Zespołach Sportowych.

3. Warsztaty miały za zadanie dokładne 
przyjrzenie się ogólnym celom Ludowych 
Zespołów Sportowych oraz konkretnym 
działaniom, które doprowadzają do ich re-
alizacji. Analizując zasoby i strategie wyko-
rzystywane w poszczególnych działaniach, 
staraliśmy się zobaczyć konkretne zasto-
sowanie wolontariatu. Jak wszyscy wiedzą 
głównymi celami Zrzeszenie są: zwiększenie 
uczestnictwa w sporcie dzieci i młodzieży 
wiejskiej, integracja społeczna mieszkańców 
wsi poprzez sport (w tym punkcie mieści 
się wychowywanie dzieci i młodzieży, prze-
ciwdziałanie patologiom, ale i pokazywanie 
możliwości awansu społecznego poprzez 
sport), przygotowanie i trening młodzieży w 
systemie sportu kwalifikowanego. Realizacji 
tych celów służy m.in. organizacja rozgry-
wek i zawodów sportowych, regularnych 
zajęć i obozów sportowych oraz imprez pro-
mujących sport i zdrowy styl życia. Wszyst-
kie te trzy działania wymagają: pozyskiwa-
nia środków z samorządów, sponsorów, do-
tacji unijnych, szkolenia kadr, pozyskiwania 

współpracowników i promocji konkretnych 
działań i samej organizacji.

4. Uczestnicy warsztatu byli zgodni, że 
pozyskiwanie wolontariuszy do pomocy w 
trakcie organizowanych przez LZS imprez 
nie jest dla nich problemem, ale nie odby-
wa się w sposób sformalizowany. Działacze 
LZS-ów mają tak szeroką siatkę lokalnych 
kontaktów, że nie mają problemu przy re-
krutacji. Od samych działaczy zależy czy 
chcieliby w tym procesie wyjść poza dotych-
czas stosowane metody i używać narzędzi 
zestandaryzowanych.

5. Większym problemem jest pozyskiwa-
nie kadry trenerskiej spoza LZS, opiekunów 
na wyjazdy, a szczególnie specjalistów od po-
zyskiwania środków i promocji. To pokazuje 
jak ważna dla LZS-ów byłaby umiejętność 
pozyskiwania wolontariuszy profesjonali-
stów, którzy mogliby dzielić się swoją unika-
tową wiedzą z obszarów, które są najtrudniej 
dostępne i najbardziej w LZS-ach deficytowe 
– prawnicy, księgowe, specjaliści od pozy-
skiwania środków unijnych czy public rela-
tions. Naszym zdaniem ciekawym zasobem 
byłoby pozyskanie wsparcia biznesu, np. w 
ramach programów społecznej odpowie-
dzialności. Wiele dużych firm i koncernów 
ma w swoich najważniejszych dokumentach 
wpisane działania pracowników na rzecz 
innych. Firmy pomagają pracownikom w 
realizacji tych zadań. Rozwiązania te można 
kształtować na poziomie regionów. 

Był to pierwszy tego typu warsztat. Co-
roczna grudniowa konferencja także będzie 
m.in. temu tematowi poświęcona. Projekt 
Społeczny 2012 przygotuje wystąpienie do-
tyczące wolontariatu sportowego i jego roli 
w mechanizmie działań LZS. W planach jest 
także dalsza współpraca. Polegałaby ona zor-
ganizowaniu cykl spotkań z działaczami spo-
łecznymi LZS-ów w jednym z regionów, na 
których pracowalibyśmy nad pozyskiwaniem 
nowej wiedzy, inspiracjami do działań, pozy-
skiwaniem wolontariuszy, współpracowni-
ków i biznesu. Wypracowany wspólnie mo-
del zmiany mógłby być potem zastosowany 
w innych regionach. Najważniejsze, że me-
toda pracy nie kończyłaby się na jednostron-
nym przepływie wiedzy – od nas do was, ale 
my także korzystalibyśmy z  doświadczenia 
działaczy i pracowników LZS-ów. 

Wolontariat

5 października w Ćmińsku (woj. świętokrzyskie) Rada Główna Krajowego Zrzeszenia LZS zorganizowała warsztaty dla działa
czy wojewódzkich i powiatowych zrzeszeń LZS oraz członków Rady Głównej. Ich tematem był wolontariat, a zajęcia i ćwiczenia 
poprowadzili Aleksandra Gołdys (Projekt Społeczny 2012, Uniwersytet Warszawski) i Jakub Kalinowski (Volunteers for Sport). 

Warsztaty w Ćmińsku
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Nieważne, czy świeci słońce, czy pada 
deszcz na ogólnopolskich zlotach 

rodzinnych LZS zawsze wszystkim dopisuje 
humor, uśmiech nie schodzi z twarzy i wszy-
scy oczekują, że zobaczą coś niezwykłego. 
Tak było i tym razem.

W dniach 2-5 września 2010 roku pra-
cownicy i działacze Zrzeszenia LZS oraz 
członkowie ich rodzin uczestniczyli w 
Ogólnopolskim Zlocie w Gdańsku, który 
odbywał się pod hasłem „Poznajmy stary 
Gdańsk”. Bo warto poznać to urocze por-
towe miasto o ponad 1000-letniej historii. 
Zobaczyć wspaniałe zabytki i poczuć zapach 
morza. 

Bazą dla uczestników był Ośrodek 
Turystyczny PORTUS w Gdańsku Stogach. 
W imprezie wzięło udział 10 drużyn, 75 
uczestników z województw: dolnośląskie-
go, lubelskiego, lubuskiego, podlaskiego, 
pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i 
wielkopolskiego.

Komandorem Zlotu był Wiesław 
Szczodrowski, sędzią głównym Józef 
Podgórski, a organizatorami m.in.: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Pomorskie Zrzeszenie LZS 
i lokalne władze. 

Otwarcia zlotu dokonali: w imieniu KZ 
LZS Iwona KusińskaKania oraz Wiesław 
Szczodrowski.

Pierwszy dzień imprezy miał charakter 
integracyjny. Było wspólne pieczenie kieł-
basek przy ognisku, uparcie przygaszanym 
przez deszcz. Drugi dzień uczestnicy roz-
poczęli od zwiedzania Westerplatte, dawnej 
Placówki Tranzytowej, której obrona we 
wrześniu 1939 stała się jednym z najbardziej 
znanych symboli polskiego oporu przeciw 
hitlerowcom. Następnie zlotowicze popły-
nęli statkiem turystycznym z Westerplatte-
Przystani do Gdańska. Wszędzie towarzy-
szyli im przewodnicy PTTK, opowiadając 
o bogatej historii tego starego grodu. Po 
zwiedzeniu Gdańskiej Starówki uczestnicy 
pojechali do Gdyni – najdynamiczniej roz-
wijającego się miasta w Trójmieście, gdzie 
zwiedzili ORP Błyskawica – polski nisz-
czyciel pełniący rolę okrętu-muzeum oraz 
Akwarium Gdyńskie z ciekawą ekspozy-

cją okazów morskich i wodno-lądowych 
z różnych rejonów świata. Po powrocie 
do Ośrodka „Portus” przeprowadzono kon-
kurs wiedzy krajoznawczo-turystycznej z 
zakresu programu turystycznego. Ostatnim 
punktem porządku tego dnia był wspólny 
wieczór z dyskoteką w świetlicy Ośrodka.

W trzecim dniu zrealizowano program 
rekreacyjno-sportowy, przeprowadzono 6 
konkurencji: rzuty kółkami ringo do celu, 
traf-łap złodzieja, strzały karne na mini 
bramkę (1x1m), slalom sprawnościowy, 
beczko-kosz – rzuty osobiste a także rodzin-
ne NHL, czyli strzały kijem hokejowym do 
mini bramki.

Konkurencje oceniał zespół sędziow-
ski, rejestrując je na kartach punktowych. 
Pora przedstawić zwycięzców. Rzuty kół-
kami ringo do celu wygrało woj. pomor-

Ogólnopolskie Zloty Rodzinne

Poznajemy  
stary Gdańsk



p a ź d z i e r n i k  2 0 1 0 11

skie, a najlepsi indywidualnie okazali się 
Albin Kiedrowski, Zuzanna Szczodrowska i 
Patryk Szczodrowski. W zabawie traf – łap 
złodzieja pierwsze miejsce zajęło woj. lubel-
skie, a najlepiej łapali złodzieja Arkadiusz 
Jeżewski, Patryk Kiedrowski i Beata Kędra. 
Wybornymi strzelcami rzutów karnych na 
bramkę okazali się... Małgorzaty – Lenart 
i Szewców, trzecie miejsce także zajęła 
kobieta Agnieszka Rasławska. Drużynowo 
wygrało woj. pomorskie. W slalomie spraw-
nościowym najlepiej poradzili sobie zawod-

nicy z woj. dolnośląskiego, a indywidualnie 
wygrał Albin Kiedrowski przed Michałem 
Łopatowskim i Robertem Kędrą.

Tajemniczy beczko – kosz nie był wcale 
taki dla reprezentacji woj. warmińsko-ma-
zurskiego, która okazała się w tej konku-
rencji najlepsza, a indywidualnie, najcelniej 
rzucał do beczki Sylwester Tomaszewski, 
Michał Łopatowski i Tomasz Tomaszewski. 
Rodzinne NHL wygrało woj. lubelskie, a 
najlepsi indywidualnie to Małgorzata 
Lenart, Arkadiusz Szczodrowski i Sylwester 
Tomaszewski.

Konkurs wiedzy o miastach Gdańsk i 
Gdynia oraz Westerplatte wygrała rodzina 
Rasławskich (woj. pomorskie), przed rodzi-
ną Wasielewskich (woj. wielkopolskie), trze-
cie miejsce zajęła rodzina Tomaszewskich z 
woj. dolnośląskiego.

W klasyfikacji generalnej zwyciężyło woj. 
dolnośląskie, przed pomorskim A i lubel-
skim.

 Najlepsi w poszczególnych konkuren-
cjach otrzymali pamiątkowe medale a 
zespoły puchary. Zwycięzcy konkursu wie-
dzy zostali wyróżnieni upominkami rze-
czowymi w postaci sprzętu turystycznego. 
Najmłodsi otrzymali upominki rzeczowe 
oraz słodycze. Wszyscy uczestnicy otrzy-

mali koszulki okolicznościowe i torby eko-
logiczne.

 Uroczystego zamknięcia zlotu dokonał 
Wiesław Szczodrowski, a puchary i wyróż-
nienia wręczali: Iwona Kusińska-Kania (KZ 

LZS Warszawa), Franciszek Kaszubowski 
(wiceprzewodniczący RW PZ LZS Gdańsk), 
Wiesław Szczodrowski (sekretarz RW PZ 
LZS Gdańsk).

A odczucia uczestników żegnających się 
po zlocie najlepiej oddają słowa piosenki:

I tak się trudno rozstać,
No, jeśli nawet trochę pada, to niech pada!
I tak się trudno rozstać, 
I tak się trudno rozstać,
Nas zaczarować tutaj musiał chyba deszcz.
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W tym roku uczestnicy ogólnopolskich 
zlotów rodzinnych, które odbyły się 

we wrześniu nie mieli szczęścia do pogody 
– padało, lało, a na morzu był sztorm. Nie 
przeszkodziło to jednak im w przedniej 
zabawie. 

W dniach 16-19 września 2010 roku na 
terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia KZ 
LZS w Mielnie po raz czwarty odbył się 
Ogólnopolski Rodzinny Zlot LZS. Ogółem 
w imprezie uczestniczyło 90 osób, w tym 
20 dzieci. Program Zlotu składał się z kilku 
części: promocji zdrowia, bloku sportowego 
i bloku turystyczno-krajoznawczego. 

Pierwszego dnia, w ramach akcji Promocja 
Zdrowia, uczestnicy wysłuchali wykładu 
dietetyk Adriany Andrusieczko z Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Wczasowego SOFRA. 
Tematem była odpowiedź na pytanie: 
Dlaczego jemy za dużo i dlaczego źle się odży-
wiamy? Na zakończenie prelekcji uczestnicy 
otrzymali broszurki z jadłospisami zdro-
wych posiłków. Wieczorem zaś odbyło się 
spotkanie integracyjne przy muzyce.

Drugi dzień był dniem sportowym. 
„Naładowani” wiedzą nabytą poprzedniego 
dnia wszyscy chcieli udowodnić, że członko-
wie LZS i ich rodziny sportowych zmagań się 
nie boją. Do zawodów stanęli dorośli i dzieci 
do lat 8. Do zawodów zgłoszonych zostało 14 
reprezentacji: Wielkopolska I, Wielkopolska 
II, Wielkopolska III, Zachodniopomorskie 
I, Zachodniopomorskie II, Warmińsko-
Mazurskie, Pomorskie, Lubelskie, Ma zo-
wieckie, Opolskie, Lubuskie, Ku jaw-
sko-Pomorskie, Dolnośląskie, Krajowe 
Zrzeszenie LZS.

Sędzią głównym był Tomasz Paciejewski.
A oto zwycięzcy poszczególnych konku-

rencji. Rzut do kosza drużynowo wygrało 
Mazowieckie (Krzysztof Zalewski, Bogdan 
Rywacki, Mariusz Łukomski), napełnia-
nie butelki wodą Zachodniopomorskie I 
(Błażej Kubicki, Marek Wiśniewski), rzuty 
na kijek Zachodniopomorskie II (Alicja 
Wiśniewska, Katarzyna Wojdyło), rzutu do 
piramidy zachodniopomorskie I, rzutkę do 
celu Lubuskie (Zdzisław Butrym, Magda 
Butrym), kręgle Lubelskie (Zbigniew 
Olkowicz, Marian Baranowski, Teresa 
Baranowska), strzelanie z łuku Dolnośląskie 
(Mieczysław Lodziński, Andrzej Fajfer), 
scrabble Zachodniopomorskie II

Jeszcze tego samego dnia odbyły się zajęcia 
z nordic walking. Najpierw nauka, a potem 
konkurs sprawnościowy. Zajęcia prowadził 
instruktor Tadeusz Jurek. W konkuren-
cji pod nazwą balans najlepsza była Beata 
Fajfer, w rzucie do celu Karolina Fajfer, a 
w wytrwałości Patrycja Fajfer – wszystkie 
Dolnośląskie, konkurs szybkości wygrała 
Teresa Baranowska Lubelskie, a najlepszym 
„technikiem’’ okazał się Zbigniew Olkowicz 
również Lubelskie.

Trzeci dzień zlotu poświęcono turystyce. 
Niestety, z uwagi na sztorm szalejący na 
Bałtyku, odwołana została wycieczka na 
Bornholm. Ale za to uczestnicy zlotu długo 
i z zaciekawieniem zwiedzali Kaszubski 
Park Krajobrazowy, Mielno i okolice.

Wieczorem uczestnicy wycieczki do 
KPK startowali w konkursie wiedzy o tym 
parku. Zwycięzcami zostali exequo: Maria 
Olkowicz Lubelskie i Mieczysław Lodziński 
Dolnośląskie oraz Kamil Szczodrowski 
Pomorskie.

Oczywiście, na zakończenie zlotu odby-
ło się jego podsumowanie, nagrodzono 
zwycięzców, wręczono medale, pucha-
ry i upominki rzeczowe. Puchar dla 
Najaktywniejszej Rodziny otrzymali pań-
stwo Butrym w składzie: mama Sławomira, 
córki: Katarzyna i Magdalena oraz tata 
Zdzisław. Najmłodszą uczestniczką była 
Roksana Uszczewska lat 7, najmłodszym 
uczestnikiem był Bartosz Zalewski lat 2.

Podsumowania i zamknięcia Zlotu doko-
nała Helena Koziej, dyrektor Biura KZ LZS 
i Henryk Stakuć, dyrektor Ośrodka, który 
życzył szczęśliwego powrotu do domów 
i zaprosił do Mielna na kolejne zawody i 
wypoczynek. Zapraszamy więc za rok!

A potem było jak w piosence: Tak nie-
dawno żeśmy się spotkali/ a już pożegnania 
nadszedł czas/tyleśmy ze sobą przeżywali/a 
dziś już wspomnienia łączą nas. 

Ogólnopolskie Zloty Rodzinne LZS
Mielno 2010
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Klasyfikacja generalna
1. Zachodniopomorskie II
2. Zachodniopomorskie II
3. Lubelskie
4. Lubuskie
5. Dolnośląskie
6. Kujawsko-Pomorskie
7. Mazowieckie
8. Pomorskie
9. Krajowe Zrzeszenie LZS

10. Warmińsko-mazurskie
11. Wielkopolskie II
12. Opolskie
13. Wiekopolskie II
14. Wielkopolskie I
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Mazowieckie Zrzeszenie LZS było 
organizatorem Międzyregionalnego 

Zlotu Rodzinnego – Zdwórz 2010. W 
Zlocie uczestniczyło 50 osób (w tym 12 
dzieci w wieku szkolnym). Odbył się on 
w dniach 17-19 września br. w Ośrodku 
Wypoczynkowym LZS w Zdworzu. Jego 
celem była promocja zdrowego stylu życia 
i umiejętności spędzania aktywnie czasu 

wolnego w gronie rodzinnym oraz integra-
cja środowiska członków LZS i ich rodzin. 
Oprócz zawodów sportowych uczestnicy 
wzięli udział w wycieczce do muzeum ludo-
wego w Sromowie, Żelazowej Woli (miejsce 
urodzin Fryderyka Chopina) oraz zwiedzili 
pałac w Nieborowie. Atrakcją drugiego dnia 
zlotu były zawody wędkarskie, a ostatniego 
grzybobranie. 

Wszyscy uczestnicy chętnie brali udział 
w zawodach sportowych. Rzut ziemniakiem 
do kosza wygrała Beata Tomaszewska, bieg 
w worku Patryk Prokurat, rzut lotką do 
tarczy Krzysztof Tomaszewski, wędkowanie 
Michał Tomaszewski, skok w dal z huśtawki 
Patryk Trębicki, a przeciąganie liny rodzina 
Tomaszewskich.

Była to pierwsza taka impreza organizowa-
na przez Mazowieckie Zrzeszenie LZS i wszy-
scy wyjeżdżając do domów mieli nadzieję, że 
nie ostatnia, bo bawili się przednio.

W dniach 10-12 września br. pracow-
nicy i działacze Zrzeszenia LZS 

oraz członkowie ich rodzin uczestniczyli 
w Regionalnym Rodzinnym Zlocie LZS w 
Karpicku k/Wolsztyna. W imprezie udział 
wzięły 64 osoby z 2 województw – wiel-
kopolskiego i lubuskiego. Komandorem 
zlotu był Krzysztof Piasek – sekretarz RK 
Z LZS, był też jednocześnie gospodarzem 
imprezy jako przewodniczący Rady Powiatu 
Wolsztyńskiego.

Pierwszego dnia „zlotowicze” udali się na 
wycieczkę pod nazwą „Ekologiczne wypra-
wy tropicieli odpadów”. Następnego dnia 

wcześnie rano „odświeżyli” płuca wybiera-
jąc się do lasu na zbieranie grzybów – była 
to jedna z konkurencji zlotu. Następnie 
wyruszyli na „Szlak Cysterski” zwiedzając 
klasztory w Przemęcie, Obrze i Wieleniu. 
W Wyższym Seminarium Duchownym 
Misjonarzy Oblatów w Obrze zjedli wspól-
ny obiad z klerykami – jest to przywi-
lej zarezerwowany tylko dla specjalnych 
gości. Wreszcie po tej rekreacji przyszła 
pora na zmierzenie swoich sportowych sił. 
Kto był najlepszy? Skok w dal z miejsca i 
wielobój rzutowy wygrała Wielkopolska I, 
strzał kijem unihokejowym do bramki ze 

slalomem, wbijanie gwoździa, bieg w płe-
twach, grzybobranie Lubuskie I, skakankę 
holenderską Lubuskie II, odbicie lotki do 
celu rakietką, toczenie piłki w strefy punk-
towe Wielkopolskie II. Wieczorem rozdano 
medale w konkurencjach indywidualnych i 
puchary w klasyfikacji drużynowej.

Następnego dnia rano uczestnicy zwie-
dzili centrum Wolsztyna w tym muzeum 
Roberta Kocha oraz Marcina Rożka i słynną 
na całym świecie parowozownie wolsztyń-
ską. Parowozy dwa razy dziennie obsłu-
gują linię pasażerską na trasie Wolsztyn- 
Poznań-Wolsztyn oraz są do dyspozycji 
obsługi ruchu wycieczkowego. Była to 
największa atrakcja zlotu. Po smacznym 
obiedzie komandor imprezy dał sygnał do 
wyjazdu do domu. Wszyscy wyjeżdżali z 
okrzykiem „do zobaczenia za rok”.

Regionalne Zloty Rodzinne LZS
Karpicko 2010

Zdwórz 2010
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Jesienne biegi przełajowe

18 września 2010 r. w Pomiechówku 
odbyła się już VI edycja biegów prze-

łajowych „Warsa i Sawy”. Celem jaki przy-
świecał organizatorom była popularyzacja 
biegania jako świetnej i mało kosztownej 
formy spędzania czasu wolnego; promo-
cja zdrowego stylu życia oraz zapoznanie 

z walorami turystyczno-rekreacyjnymi 
Gminy Pomiechówek.

Organizatorem zawodów był Wójt 
Gminy Pomiechówek, a ponadto Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy „Kusy– 
Gosławice”, Mazowieckie Zrzeszenie LZS 
Warszawa oraz KS „Wkra” Pomiechówek.

Do uczestnictwa w zawodach wójt gminy 
Dariusz Bielecki zaprosił przede wszyst-
kim dzieci i młodzież szkolną z powiatów: 
nowodworskiego i legionowskiego. Pobiegło 
na różnych dystansach 239 osób.

Bieg na 500 m dzieci (rocznik 2003 i 
młodsi) wygrali Izabela Ujazda i Jakub 
Markiewicz, w biegu na 1000 m (rocznik 
2000 i młodsi) najlepsi byli Julia Młodawska 
i Cezary Woźniak, ten sam dystans wśród 
nieco starszych uczniów szkół podstawo-
wych (rocznik 1998 i młodsi) najszybciej 
pokonali Marzena Kowalik i Daniel Osiński. 
Wśród gimnazjalistów na 2000 m najlepsi 
byli Karolina Dłutowska i Maciej Jajszczak. 
Bieg na 2000 m szkół ponadgimnazjalnych 
wygrali Agnieszka Szymańska i Tomasz 
Pietrzykowski. I pora na dorosłych, w biegu 
samorządowców na 1000 m najlepsi byli 
Danuta Śródecka i Paweł Laskus, a bieg 
główny – open – na 10000 m wygrali Magda 
Wierzbicka i Damian Witkowski.

Najstarszym uczestnikiem zawodów był 
Stanisław Szatraj. Najliczniejsze były repre-
zentacje Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Nasielsku oraz gminy Pomiechówek

Fundatorem nagród rzeczowych, dyplo-

mów i medali był Wójt Gminy Pomiechówek 
a puchary za poszczególne konkurencje 
ufundowało Mazowieckie Zrzeszenie LZS 
Warszawa.

Wszyscy uczestnicy biegów zostali uho-
norowani pamiątkowymi medalami, a po 
trudzie zmagań, na każdego uczestnika oraz 
widzów, czekała pyszna grochówka i napoje. 

W trakcie zawodów uczestnikom przy-
grywał zespół Pana Krzysztoszka, a dzieci 
mogły skorzystać z dmuchanych zabawek.

Organizatorzy serdecznie dzięku-
ją policji i Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Pomiechówka, Nadleśnictwu Jabłonna 
i Leśnictwu Pomiechówek, SPZOZ 
Pomiechówek za pomoc w zabezpieczeniu 
zawodów oraz wszystkim, którzy przyczyni-
li się do ich sprawnej organizacji. 

Do zobaczenia za rok!

Na terenie zabytkowego parku przy 
Zespole Szkół Rolniczego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu 2 paź-
dziernika br. odbyły się XV Ogólnopolskie 
Masowe Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS. 
Organizatorami zawodów byli Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS w Łodzi, Krajowe Zrzeszenie 
LZS, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd 

Marszałkowski w Łodzi, Rada Powiatowa 
Zrzeszenia LZS w Piotrkowie Tryb. W 
zawodach wystartowało ponad 950 zawod-
ników, reprezentujących 58 klubów z 9 
województw. Przeprowadzono 16 biegów 

na dystansach od 600 m dla roczników 
najmłodszych do 5000 m dla roczników 
najstarszych. Na zakończenie imprezy odbył 
się bieg dla VIP-ów, w którym udział wzięli 
trenerzy, nauczyciele oraz wszyscy zwolen-
nicy biegów przełajowych. Zwycięzcy zostali 
nagrodzeni pucharami i medalami. Najlepsi 
otrzymali nagrody. 

Biegaczy dopingowali i nagradzali m.in. 
Wacław Hurko, wiceprzewodniczący KZ 
LZS, Marek Mazur przewodniczący Sejmiku 
Województwa Łódzkiego, oraz Hieronim 
Hubar z-ca dyrektora Departamentu Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego, Andrzej 
Jaros przewodniczący Rady Powiatu 
Piotrkowskiego i Grzegorz Adamczyk czło-

nek Zarządu Powiatu Piotrkowskiego.
Klasyfikacja klubów: 1. MLUKS Tarnów, 

2. MULKS MOS Sieradz, 3.LZS Łęki 
Szlacheckie

Klasyfikacja wojewódzka: 1. łódzkie, 2. 
małopolskie, 3. świętokrzyskie 

BIEGI „WARSA I SAWY”

XV Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe LZS Wolbórz 2010
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W dniach 10-11.09.2010 r. obchodzo-
no IV Dni Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Gdańskiego. W tym roku organi-
zacje te zaproszone zostały do gminy Cedry 
Wielkie, gdzie odbyła się konferencja, któ-
rej głównym tematem była współpraca 
organów samorządowych z organizacjami 
pozarządowymi. Ogłoszono także laure-
atów nagrody starosty powiatu gdańskiego 
w trzech kategoriach: sport i turystyka, 
biznes odpowiedzialny społecznie i pomoc 
społeczna. W pierwszej kategorii kapituła 
wyróżniła Gminne Zrzeszenie LZS z Trąbek 

Wielkich. Statuetkę z rąk starosty gdańskie-
go Cezarego Bieniarza-Krzywiec odebrał 
Wiesław Kempa.

25 września br., podczas uroczystości 
otwarcia X Międzynarodowego Mityngu 
o „Puchar Bałtyku” w Lekkiej Atletyce w 
Sopocie oraz z okazji XX lecia Polskiego 
Związku Weteranów Lekkiej Atletyki w 
Toruniu, zasłużeni działacze województwa 
pomorskiego zostali uhonorowani medala-
mi i odznaczeniami nadanymi przez Adama 
Giersza Ministra Sportu i Turystki, za wielo-
letni wkład pracy w rozwój sportu w swoim 
środowisku.

Wśród oznaczonych znaleźli się 
Sylwester Maliszewski z Gołębiewka i 
Wiesław Kempa z Trąbek Wielkich, którzy 
zostali uhonorowani Odznaką „Za Zasługi 
dla Sport”. Obydwaj panowie rozpoczęli 
pracę społeczną na rzecz krzewienia kultu-
ry fizycznej w nowo powołanej strukturze 
sportowej – Radzie Gminnej Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe w Trąbkach 
Wielkich w 1973 roku. W wielu sołectwach 
można zobaczyć efekt ich pracy.

Baśka, rzut gumowcem  
i oponą

Gmina Linia, pow. wejherowski zgłosiła 
swój udział w konkursie MSiP „Na najcie-
kawszą inicjatywę z zakresu upowszech-
niania sportu wśród dzieci i młodzieży”. 
Gminne Stowarzyszenie LZS w Lini i 
miejscowy GOK przygotowały dla miesz-
kańców całoroczną imprezę pod nazwą 
„Współzawodnictwo Sołectw o Puchar 
Gminy Linia”. Na to współzawodnictwo 
składa się rywalizacja w 10 dyscyplinach 
sportowo–rekreacyjnych. Mogą w niej star-
tować dzieci, młodzież i dorośli. Nad przy-
gotowaniem, organizacją i realizacją całej 
imprezy czuwa Jan Trofimowicz jr., dyrek-
tor GOK a także członek Prezydium Rady 
Wojewódzkiej LZS w Gdańsku. Odbyły się 
już m.in. mistrzostwa gminy w halowej 
piłce nożnej, piłce nożnej 5-osobowej, grze 
w karty w kaszubską „Baśkę”, piłce nożnej 
7-osobowej a ostatnio III Turniej Sołectw 
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 
Linia Czesława Hinza – imprezę połączono 
z dziękczynieniem za tegoroczne plony. W 
wielu ciekawych konkurencjach wystarto-
wało w sumie ponad 350 uczestników, a 
ponad 700 żywo dopingowało zawodników. 
Zawodnicy zmierzyli się m.in.: w konkur-
sie rzutowym małżeństw (panie rzucały 
gumowcem a panowie oponą samochodo-
wą), rodziny startowały w slalomach pił-
karskich, sołtysi rzucali lotkami do celu, a 
radni piłkami do kosza. Młodzież skakała 

na czas przez skakanki oraz strzelała pił-
kami do małych bramek. Najsilniejsi męż-
czyźni brali udział w turnieju podnoszenia 
ciężarka 17,5 kg, natomiast 4-os. drużyny 
sołeckie przeciągały linę. W zawodach dru-
żynowych zwyciężyło sołectwo Smażyno, 
przed Pobłociem i Linią. Puchary, dyplomy 
i nagrody rzeczowe wręczyli m.in.: wójt 
gminy Linia Łukasz Jabłoński, przewod-
niczący rady gminnej Czesław Hinz, z-ca 
wójta Bogusława Engelbrecht. W ogól-
nej klasyfikacji po 5 rozegranych konku-
rencjach prowadzi sołectwo Linia, przed 
Strzepczem i Lewinem. Dotychczas w zawo-
dach zaliczanych do Pucharu Gminy Linia 
wzięło udział ponad 700 zawodników, co 
zważywszy na to, iż gmina liczy niecałe 6 
tysięcy mieszkańców daje niezły wynik.

Powstał LUKS „Olimp”  
Mierzeszyn

Z inicjatywy działaczy i sportowców, a 
także sołtysa Ireny Kuchnowskiej i człon-
ków rady sołeckiej oraz dyrektora szkoły z 
Mierzeszyna Bogdana Skiby 15 lipca 2010 
roku został założony Ludowy Uczniowski 
Klub Sportowy „Olimp”. 

W zebraniu założycielskim uczestniczy-
ło 20 osób. Postanowiono powołać sek-
cje piłki nożnej młodzieżowej i seniorskiej, 
tenisa stołowego i judo. Środki na działal-
ność klubu postanowił wyłożyć wójt Błażej 
Konkol. 

Tak więc po powołaniu tego klubu „biała 
plama” na mapie sportowej gminy Trąbki 
Wielkie przestała istnieć. Potwierdzeniem 
celowości powołania klubu są pierwsze suk-
cesy sportowców z LUKS „Olimpu” – II 
miejsce w mistrzostwach gminny Trąbki 
Wielkie w piłce nożnej 6-osobowej, II miej-
sce w gminnej lidze „Letnia Elskraklasa 
Orlika”, a 11 września br. zespół senio-
rów uczestniczył w Wojewódzkim Turnieju 
Piłki Nożnej „6” Seniorów „Berendsen Cup’’ 
Żukowo 2010 i zajął VI miejsce.

Info wk foto ab

Tak działamy!
Gminne Zrzeszenie LZS w Trąbkach Wielkich

Odznaczeni  
i uhonorowani
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Z udziałem blisko 300 zawodniczek i 
zawodników z woj. podlaskiego i war-

mińsko-mazurskiego w Popowie k. Grajewa 
2 października br. odbył się III Bieg Rolnika. 
Zawodnicy rywalizowali w ośmiu katego-
riach, a szczególnie cieszy liczny udział 
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Odbył się też bieg integra-
cyjny. W biegu głównym na dystansie ok. 4 
000 m wystartowało 52 biegaczy, w tym 12 
kobiet, którzy rywalizowali m. in. o żywego 
koguta. W ramach tego biegu odbyły się też 
Mistrzostwa Podlaskiego Zrzeszenia LZS 
rolników w biegach.

Głównym organizatorem III Biegu 
Rolnika był Stanisław Szleter – Wójt Gminy 

Grajewo oraz Klub Sportowy „Maratonka” 
Grajewo, a współorganizatorami m.in.: 
Jarosław Augustowski – Starostwa Powiatu 
Grajewskiego, Ministerstwo Sportu i 
Turystyki, Podlaskie Zrzeszenie LZS. 

Podczas imprezy z okazji 10-lecia reakty-
woawania LZS Popowo pamiątkowe statuet-
ki otrzymali dawni jego członkowie, którzy 
w latach 60-tych aktywnie uczestniczyli w 
życiu sportowym środowiska wiejskiego. 
Imprezami towarzyszącymi były Jesienny 

Piknik z GOK oraz Turniej Piłki Nożnej o 
Puchar Starosty Grajewskiego.

Bieg główny wygrał Paweł Grygo LŁKS 
Prefbet Śniadowo Łomża (i dostał...kogu-
ta), drugi był Rafał Wronowski Banie 
Mazurskie, a trzeci Karol Krzyżanowski 
(najlepszy biegacz wśród rolników) 
Maratonka Grajewo. Bieg kobiet open 
wygrała Paulina Krawczyk Maratonka 
Grajewo, bieg kobiet rolniczek – Jolanta 
Krukowska LZS Popowo.

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w 
Po znaniu było głównym organizato-

rem Rodzinnego Sportowo-Rekreacyjnego 
Turnieju LZS Mieszkańców Województwa 
Wielkopolskiego.

Turniej odbył się 18 września br. w Żer -
kowie na wspaniale wyposażonym przy-
szkol nym boisku przystosowanym do ro  -
ze   grania różnorodnych konkurencji. Star-
towały reprezentacje 12 powiatów, łą cznie 

około 400 uczestników. Impreza była zali-
czana do Współ zawodnictwa Sportowo-
Turys ty cz nego Po  wia tów Województwa 
Wiel kopolskiego o Puchar Marszałka Woje-

wódz twa Wiel ko polskiego.
Największą atrakcją okazał się rzut bere-

tem, gdyż zawodnicy w swoich rzutach 
musieli uwzględnić silny zmieniający się 
boczny wiatr. Ale był też rowerowy tor prze-
szkód, rzut na bramkę unihokejem, rzut 
lotką, wędkowanie, strzelanie z wiatrówki. 
Wszyscy się świetnie bawili, sportowego 
ducha walki nie brakowało, choć nie wyniki 
były tu najważniejsze. Liczył się miły, spor-
towy i zdrowy dla życia sposób spędzania 
czasu wolnego w gronie rodziny i przyjaciół.

Punktacja powiatów: 1. Ostrów, 2. 
Wą growiec, 3. Szamotuły, 4. Września, 5. 
Środa, 6. Konin

Wlipcu minęły trzy lata od śmierci 
Ma riana Głuszka, długoletnie-

go działacza LZS, wiceprzewodniczącego 
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS i preze-
sa LKS Orkan Wielkopolska. Był znany 
w środowisku sportowym nie tylko w 
Wielkopolsce ale i całym kraju. 

Działacze LZS wspólnie z wielkopolskim 
środowiskiem lekkoatletycznym po raz 
trzeci zorganizowali Memoriał im. Mariana 
Głuszka – Mistrzostwa Wielkopolski LZS 
Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce. 
Odbył się on 23 września br. w Poznaniu. 

Przy słonecznej pogodzie memoriał zgro-
madził około 450 zawodniczek i zawodni-
ków w kategorii juniora młodszego. Ho no-
rowym gościem memoriału była rodzina 
Pana Mariana w osobach żony, syna i wnuka 

oraz przedstawiciele wielkopolskich władz 
samorządowych na czele z Tomaszem 
Wi kt orem, dyrektora Departamentu Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w 
Poznaniu i Mariuszem Kubiakiem, kie-
rownika tego departamentu. Licznie uczest-
niczyli też przedstawiciele wielkopolskich 
klubów i organizacji pozarządowych oraz 
wielkopolscy olimpijczycy z lekkiej atletyki 
pochodzący ze środowiska wiejskiego. 

Już teraz, za pośrednictwem „Wiadomości 
Sportowych" zapraszamy ościenne woje-
wództwa do udziału w IV Memoriale 
im. Mariana Głuszka w 2011 roku. 
Gwarantujemy wysoki poziom organiza-
cji zawodów, dobrą pogodę oraz medale i 
puchary dla najlepszych.

Klasyfikacja powiatów:
1. Września, 2. Wolsztyn, 3. Turek,  
4. Ostrzeszów, 5. Piła, 6. Szamotuły
Klasyfikacja szkół: 
1. ZSRiT Powodowo, 2. ZSO Turek,  
3. ZSP nr 2 Wągrowiec, 4. ZSTiO 
Września, 5. ZSR CKU Kaczki Średnie,  
6. ZSP Nietążkowo.

Turniej w Żerkowie

III Memoriał im. Mariana Głuszka

III Biegu Rolnika w Popowie

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
Wielkopolskie

Podlaskie
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W pierwszy weekend września odbył się 
zlot na Westerplatte. Najważniejsze 

cele programowe imprezy to: uczczenie 71. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 
walk na Westerplatte, promocja kwalifiko-
wanej turystyki pieszej wśród młodzieży 
szkolnej, zwiedzanie obiektów turystycz-
nych i krajoznawczych Trójmiasta, a także 
podstawy edukacji morskiej młodzieży.

Dobre warunki atmosferyczne sprzyja-
ły realizacji wszystkich zakładanych celów 
programowych. Ważnym momentem, z 
wychowawczego punktu widzenia, było 
złożenie kwiatów na mogiłach poległych 
obrońców Westerplatte. Miało to miejsce 
podczas uroczystości otwarcia imprezy. 
Następnie uczestnicy zlotu zwiedzili tereny 
walk na Westerplatte, słuchając informacji 
przekazywanych przez przewodników. 

Atrakcją turystyczno-krajoznawczą był 
niewątpliwie rejs statkiem wycieczkowym 
z Westerplatte do centrum Gdańska, połą-
czony ze zwiedzaniem zabytków gdańskiej 
Starówki. Należy podkreślić sprawną pracę 
zespołu sędziowskiego, wspomaganego 
przez liczną grupę wolontariuszy wywo-
dzących się przede wszystkim spośród 
nauczycieli – opiekunów młodzieży szkolnej 
uczestniczącej w zlocie. W opinii uczest-
ników zlotu i zaproszonych gości impreza 
była właściwie przygotowana pod względem 
organizacyjnym. 

Ogółem w zlocie uczestniczyło 150 osób 
z 5 województw. W konkursie wiedzy o 
Westerplatte zwyciężyli reprezentanci woj. 
pomorskiego: Krystian Lewczuk, przed 
Agatą Stasia i Magdaleną Kuszneruk. 
W konkursie wiedzy o Gdańsku najlep-

sze okazały się przedstawicielki woj. łódz-
kiego: Kinga Białas, Dominika Stępień 
i Agata Pawlak. W sprawnościowym 
torze przeszkód zwyciężył Szymon Berek 
(woj. pomorskie), przed Erykiem Kłosem 
(woj. zachodniopomorskie) i Patrykiem 
Śliwińskim (woj. łódzkie).

W klasyfikacji drużynowej czołowe miej-
sca zajęły: Ina (pow. Stargard Szczecziński), 
Gumisie (pow. Wejherowo), Koziołki 
Matołki i Leśne Duszki (obie drużyny z pow. 
Piotrków Ziemski). W klasyfikacji powia-
towej zwyciężył Piotrków Ziemski, przed 
Szczecinem, Wejherowem i Stargardem 
Szczecińskim. Klasyfikacja wojewódz
ka: 1. Łódzkie; 2. Zachodniopomorskie; 
3. Pomorskie; 4. Warmińsko-Mazurskie; 5. 
Mazowieckie.

XVII Ogólnopolski Pieszy Zlot 
Ekologiczny „Bory Tucholskie – 2010” 

odbył się w Tleniu w dn. 2426.09.2010 
roku Do najważniejszych celów zlotu nale-
żało: poznanie walorów turystyczno-kra-
joznawczych Borów Tucholskich, edukacja 
ekologiczna uczestników zlotu, popularyza-
cja pieszej turystyki kwalifikowanej wśród 
młodzieży szkolnej. 

Uczestnicy zlotu brali udział w nastę-
pujących konkurencjach: konkurs wiedzy 
„Rzeki, jeziora, lasy w Polsce. Krajoznawstwo 
na tych obszarach” – wygrała Joanna Suleja 
(pow. Stargard Szczeciński), konkurs wie-
dzy „Obraz krajoznawczo-turystyczny Borów 
Tucholskich” – Kamila Sadowiska (pow. 
Gryfino), zadanie turystyczne „Rozpoznaję 
drzewa, rośliny, zwierzęta” –Joanna Świątek 
(pow. Piotrków Gr.).

„Zlotowicze” zwiedzili przyrodniczą 
ścieżkę dydaktyczną w Nadleśnictwie Osie. 
Ponadto grupy turystyczne realizowały 

własny program zwiedzania, korzystając z 
udostępnionych przez dyrekcję Wdeckiego 
Parku Krajobrazowego folderów. 

Ogółem w zlocie uczestniczyło 110 osób 
z 3 województw. W klasyfikacji drużyno-
wej na czołowych miejscach uplasowały 
się drużyny: Sunrise (pow. Piotrków Gr.), 
Ina (pow. Stargard Szczec.), Dżdżownice i 
Specjalistki (obie drużyny z pow. Gryfice). 
Ponadto odbył się konkurs drwali zaliczany 
do punktacji powiatowej. Zwyciężyli w nim 
reprezentanci pow. Łódź Wschód, przed 
Aleksandrowem Kuj. i Włocławkiem. 

W klasyfikacji powiatowej zwycięży-
ło Gryfino (woj. zachodniopomorskie) 
przed Lipnem (woj. kujawsko-pomorskie) 
i Stargardem Szczecińskim. W klasyfika-
cji wojewódzkiej kolejność była następują-
ca: 1. Zachodniopomorskie; 2. Łódzkie; 3. 
Kujawsko-Pomorskie.

x x x
Przebieg obydwu zlotów potwierdził duże 

zainteresowanie turystyką i krajoznaw-
stwem w środowisku wiejskim, a szczegól-
nie wśród młodzieży szkolnej. Realizacja 
zlotowych konkurencji regulaminowych 
oraz programu turystyczno-krajoznawcze-
go stanowiły dla wielu uczestników zlotu 
poglądową lekcję historii i ekologii, łączą-
cej turystykę i krajoznawstwo z rekreacją 
ruchową i aktywnym wypoczynkiem.

Partnerzy Krajowego Zrzeszenia LZS 
wnieśli bardzo ważny wkład w przygotowa-
nie i właściwą realizację zadania. Szczególnie 
dofinansowanie z Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi pozwoliło nie tylko na zabez-
pieczenie regulaminowych pucharów dla 
zwy cięzców zlotów oraz wynajem obiek-
tów spełniających wymogi niezbędne dla 
tego ro dzaju imprez, ale także zapewnienie 
wszystkim uczestnikom zlotów gorących 
posiłków turystycznych, co ma istotne zna-
czenie w je siennych warunkach pogodo-
wych. 

Westerplatte i Bory Tucholskie

Na turystycznych szlakach

We wrześniu odbyły się dwie ogólnopolskie imprezy turystyczno-
krajoznawcze: XLII Ogólnopolski Zlot Turystyczny na Westerplatte 
i XVII Ogólnopolski Pieszy Zlot Ekologiczny „Bory Tucholskie – 
2010”. W obu tych imprezach wzięło udział łącznie 260 osób.
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Zgłoszenie kandydatur do plebiscytu na „10 Najlepszych Sportowców LZS w 2010 roku”  
(oraz „5 Nadziei Olimpijskich Londyn 2012”)

1. Zgłaszam następujące kandydatury:
 
A.  (imię i nazwisko, klub, woj.) ..................................................................................................................................................................

Uzasadnienie (osiągnięcia w 2010 r.) ...................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................................

B.  (imię i nazwisko, klub, woj.) ...................................................................................................................................................................
Uzasadnienie (osiągnięcia w 2010 r.)  ...................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................................................

C.  (imię i nazwisko, klub, woj.)  .................................................................................................................................................................
Uzasadnienie (osiągnięcia w 2010 r.)  ...................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................................

Zgłoszenie kandydatur do plebiscytu na „Najlepsi trenerzy LZS w 2010 roku”
 
2. Zgłaszam następujące kandydatury: 
 
D.  (imię i nazwisko, klub, woj.) ..................................................................................................................................................................

Uzasadnienie (osiągnięcia w 2010 r.)  ..................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................................

E.   (imię i nazwisko, klub, woj.) ...................................................................................................................................................................
Uzasadnienie (osiągnięcia w 2010 r.)  ...................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................................................

F.   (imię i nazwisko, klub, woj.) ...................................................................................................................................................................
Uzasadnienie (osiągnięcia w 2010 r.)  ...................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................................................

 
Zgłaszający:   ..................................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko [w imieniu rad wojewódzkich wypełnia przewodniczący] województwo, e-mail lub telefon)

Uwaga!!!  Powyższe zgłoszenie można ściągnąć ze strony www.lzs.pl, wypełnić 
i przesłać na e-mail: waclaw.hurko@lzs.pl (w temacie wpisać „plebiscyt”)  
lub wyciąć z „Wiadomości Sportowych” i przesłać na adres: Krajowe Zrzeszenie LZS,  
01-220 Warszawa, ul. S. Krzyżanowskiego 46A z dopiskiem „Plebiscyt”.



Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

zaprasza na
jesienne ogólnopolskie i regionalne biegi przełajowe

biegaj dla zdrowia i przyjemności

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


