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Zamość wita uczestników 
XVIII Ogólnopolskich Igrzysk LZS!
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28 sierpnia wieczorem, na 
zamojskim Starym Mieście 
odbyło się uroczyste otwarcie 
igrzysk. Przy taktach melo-
dii ludowych w wykonaniu 
Orkiestry Włościańskiej im. 
K. Namysłowskiego (najstar-
sza orkiestra w Polsce, zało-
żona w 1881 roku, obecnie 
orkiestra symfoniczna) na 
plac weszły reprezentacje 
wojewódzkie prowadzone 
przez dziewczęta ubrane w 
stroje ludowe z danego regio-
nu, następnie na schody Ratusza wpro-
wadzono poczty sztandarowe. Gotowość 
do rozpoczęcia igrzysk w imieniu gospo-
darzy zgłosił Józef Poterucha, przewodni-
czący Komitetu Organizacyjnego. Igrzyska 
otworzył ówczesny przewodniczący KZ LZS 
Roman Jagieliński. A głos zabrali m.in.: 
poseł Eugeniusz Kłopotek i podsekretarz 
stanu w MENiS, późniejszy minister sportu 
Adam Giersz, 

Następnie rozpoczął się ceremoniał 
igrzyskowy – znicz zapalił skoczek w dal 
Radosław Jędrzejewski (KS Agros Zamośc), 
w imieniu zawodników ślubował biegacz 
Artur Kern (Unia Hrubieszów), w imie-
niu sędziów Krzysztof Grabczuk (obecnie 
wicemarszałek woj. lubelskiego). Następnie 
na dwóch scenach – przed Ratuszem i przed 
kamienicami „ormiańskimi” – odbył się 
spektakl artystyczny według scenariusza 
Jolanty Kalinowskiej-Obst.

Program składał się m.in.: z pokazu 
zamojskich sportowców (zapasy, karate), 
walk rycerskich w wykonaniu Bractwa 
Rycerskiego z Lublina, występów tanecznych 
Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”. 
Zakończono uroczystość przepięknym 
pokazem ogni sztucznych i mini-koncertem 
Kai Paschalskiej. Wszystko to relacjonowała 
TVP3 Regionalna.

W bloku sportowym wystą-
piło wielu świetnych zawod-
ników, wśród nich kilkunastu 
juniorów, którzy dziś z powo-
dzeniem kontynuują karierę 
sportową.

W wyścigu ze startu wspól-
nego i w jeździe indywidualnej 
na czas drugie miejsce zajęła 
18-letnia Małgorzata Jasińska, 
która dziś ściga się w zawo-
dowej grupie Ale Cipollini, w 
2015 roku zdobyła mistrzo-
stwo Polski w wyścigu ze 

startu wspólnego. Jazdę na czas juniorów 
wygrał Tomasz Marczyński (WLKS Krakus 
Swoszowiece) – od wielu lat ściga się w 
zawodowym peletonie, m.in. trzykrotny 
mistrz Polski w wyścigu ze startu wspólnego. 
Z kolei wyścig ze startu wspólnego wygrał 
Michał Gołaś (TKK Pacific Toruń), dziś jest 
kolarzem zawodowej grupy Omega Pharma 
Quick Step, olimpijczyk z Londynu (2012).

W konkurencjach lekkoatletycznych skok 
wzwyż wygrała 18-letnia Kamila Stepaniuk 
(dziś Lićwinko) z Podlasia Białystok, obec-
nie jedna z najlepszych zawodniczek w 
tej konkurencji na świecie. W rzucie dys-
kiem (4 miejsce) i w pchnięciu kulą (3 
miejsce) startował wówczas 17-letni Rafał 
Kownatke (LKS Ziemi Puckiej Puck), dziś 
jeden z czołowych polskich kulomiotów. 
19-letni Tomasz Szymkowiak (Orkan 
Wielkopolska) wygrał bieg na 2000 m przez 
przeszkody i był drugi na 1500 m – dziś ma 
pięć tytułów mistrza Polski na dystansie 
3000 m przez przeszkody, z powodzeniem 
biega też na 10 km i przełaje. W biegu 
na 1500 m startowały czołowe obecnie w 
Polsce biegaczki średnio- i długodystansowe 
– wówczas 17 latki – Iwona Lewandowska 
(Vectra Włocławek) zajęła pierwsze miejsce, 
druga była Renata Pliś (Pomorze Stargard) 
a czwarta Katarzyna Kowalska (Vectra 
Włocławek).

Swoje umiejętności na łuczniczym torze 
prezentowali m.in.: Agata Bulwa (MLKS 
Dąbrovia), Wioletta Myszor, Piotr Piątek 
(LKS Łucznik Żywiec), Bartosz Mikos, 
Rafał Dobrowolski (Stella Kielce) – przez 
wiele lat polska czołówka w łucznictwie.

W podnoszeniu ciężarów swoje kate-
gorie wagowe wygrywały zawodnicz-
ki, które póź niej królowały na pomo-

ście krajowym – Barbara Sachmacińska 
Mazovia Ciechanów, jej koleżanka klubo-
wa Anna Smosarska, dziś Leśniewska czy 
Aleksandra Klejnowska (WLKS Siedlce), 
dziś Krzywańska, która w 2015 roku, po 
wznowieniu kariery sportowej przerwanej 
urlopem macierzyńskim, zdobyła brązowy 
medal ME. Wśród mężczyzn kat. +105 kg 
wygrał 20-letni Marcin Dołęga (późniejszy 
trzykrotny mistrz świata i Europy).

Nie zawiedli także tenisiści stołowi – przy-
jechali zawodnicy z najlepszych wtedy w 
Polsce klubów, m.in.: Kaludia Szadkowska 
(LUKS Stawiguda), Błażej Such (MLKS 
Głoska Księginice) czy Tomasz Sposób 
(LKS Kormoran Ostróda).

W turnieju zapaśniczym kobiet wystą-
piły dwie zawodniczki z małych klubów 
Dolnego Śląska, które później przez lata 
były (i są) chlubą polskich zapasów. W 
wadze 63 kg wygrała Monika Michalik ze 
Szczytu Boguszów, obecnie multimedalistka 
ME, czterokrotna medalista MŚ, olimpijka 
z Londynu. Wagę 67 kg wygrała Agnieszka 
Wieszczek (Kordus po mężu) z Herosa 
Witków – w 2008 roku zdobyła pierwszy i 
jedyny jak dotąd medal olimpijski w zapa-
sach – brązowy. 

Poza wymienionymi sportami odbyły 
się jeszcze zawody jeździeckie (w Białce 
k/Krasnegostawu) i wyścigi MTB (w 
Tomaszowie Lubelskim).

Po raz drugi na igrzyskach rozegrano 
blok konkurencji integracyjnych dla osób 
niepełnosprawnych – uczestniczyło 11 ekip 
z 6 województw – ogółem 80 osób.

Bardzo udany był zlot turystyczny – regu-
laminowy wymóg udziału w limicie igrzysk 
minimum 4 osób w turystyce spowodował, 
że po raz pierwszy wzięli w nim udział 
przedstawiciele wszystkich województw. 
„Turystykę” wygrało woj. łódzkie. Na blok 
rekreacyjny składało się 14 konkurencji. Tu 
najlepsze okazało się woj. podkarpackie.

 kart historii Ogólnopolskich igrzysk Krajowego Zrzeszenia LZs 

Powrót po 13 latach
13 lat temu, w 2002 roku, ogólnopolskie igrzyska LZS odbyły się w Zamościu w dniach 28-30 sierpnia. Były to igrzyska numer sześć. 
Patronat nad nimi przyjął ówczesny prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski. W igrzyskach wzięło udział nieco ponad 2000 uczestników. 
Klasyfikację wojewódzką wygrało województwo wielkopolskie przed lubelskim i mazowieckim. Ci, którzy byli wówczas w Zamościu 
zapewne pamiętają wspaniałą uroczystość otwarcia igrzysk i niezwykle sprawne przeprowadzenie zawodów mimo „napiętego” progra-
mu. Pamiętajmy, że wtedy program igrzysk był niezwykle bogaty – były bloki: sportowy, rekreacyjny, integracyjny i zlot turystyczny.

Z
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Drodzy Uczestnicy Igrzysk,
Szanowni Przyjaciele i Sympatycy Sportu
oraz Ludowych Zespołów Sportowych!

Nasze igrzyska to spotkanie przyjaciół – ludzi, dla których uprawianie sportu jest nieodłącznym ele-
mentem stylu życia, w którym sukcesy przeplatają się z porażkami. A jak wiemy te ostatnie łatwiej 
znoszą osoby aktywne fizycznie, bo wiedzą, że choć nie każdy może być mistrzem, warto dążyć 
do doskonałości.
Sportowym zmaganiom zawsze towarzyszą ogromne emocje, które motywują do działania, wysiłku, 

dawania z siebie wszystkiego. Udział w rozgrywkach pozwala na nawiązanie pięknych znajomości oraz przyjaźni ponieważ 
nic nie łączy, tak jak sport. 
Sport to także doskonalenie ciała i ducha, to rodzaj aktywności zaspokajający w szlachetny sposób potrzebę rywalizacji i 
osiągania wyników. Wszystkim zawodnikom chciałbym jednak powiedzieć: jeśli wystartowałeś i dotarłeś do mety, masz 
prawo czuć się zwycięzcą.
W imieniu Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS, władz państwowych i samorządowych województwa lubelskiego, a 
także miasta Zamość i powiatu zamojskiego serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników XVIII Ogólnopolskich Igrzysk 
LZS. 
Dziękuję także organizatorom – za wysiłek oraz zaangażowanie w zorganizowanie tego pięknego sportowego wydarzenia. 
Wszyscy Państwo, zarówno organizatorzy, jak i zawodnicy, jesteście współtwórcami sportowej historii Igrzysk LZS i w pełni 
zasługujecie na to miano!

 Władysław Kosiniak-Kamysz
Przewodniczący

Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS

Sięgając do historii, można stwierdzić, że 
różnego rodzaju współzawodnictwo amato-
rów, ludzi dla których sport jest nieodłącz-
nym elementem stylu życia ma w Ludowych 
Zespołach Sportowych długą tradycję, by 
wspomnieć spartakiady organizowane w 
latach 50-tych XX wieku. 

Igrzyska są największą imprezą maso-
wą organizowaną przez Krajowe Zrzeszenie 
LZS. Podsumowują wielomiesięczną dzia-
łalność wszystkich wojewódzkich zrzeszeń. 
Poprzedzają je eliminacje wojewódzkie (w 
większości są to również igrzyska – patrz str. 
8-9) a ich zwycięscy w poszczególnych kon-
kurencjach mają prawo startu w igrzyskach 
ogólnopolskich. 

Od kilku lat, a konkretnie od 2010 roku, 
w igrzyskach nie ma bloku sportu wyczy-
nowego. Konkurencja są tak dopasowane 
by mógł w nich wziąć udział każdy członek 
LZS. Startują więc byli sportowcy, amato-
rzy, którzy kochają rywalizację i spotka-
nia z przyjaciółmi. Ludzie różnych profesji 
– rolnicy, gospodynie domowe, urzędni-
cy, przedsiębiorcy, nauczyciele, studenci i 

uczniowie, którzy ukończyli 18 lat. Startują 
też przedstawiciele samorządów lokalnych 
wspierających działalność naszego stowa-
rzyszenia w gminach i powiatach, a także 
seniorzy. Dla nich i dla wszystkich działaczy 
Ludowych Zespołów Sportowych to wielkie 
święto sportu. 

Obok gier zespołowych takich jak piłka 
nożna, siatkówka czy koszykówka w pro-
gramie igrzysk jest szereg innych konkuren-
cji, w tym tak popularnych w środowisku 
wiejskim jak: przeciąganie liny, wyciskanie 
odważnika, przerzucanie opony traktoro-
wej czy przenoszenie worków z piaskiem. 
Taka jest specyfika naszego środowiska. I 
to one budzą najwięcej emocji i gromadzą 
największą ilość kibiców.

W igrzyskach biorą udział także osoby 
niepełnosprawne, z Domów Pomocy 
Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej 
– dla nich zawsze przygotowywany jest 
oddzielny program dostosowany do ich 
możliwości fizycznych. Wielu z nich uczest-
niczyć będzie w igrzyskach nie po raz 
pierwszy, przygotowują się do nich przez 

kilka miesięcy a każdy zdobyty medal, drob-
ny upominek to pamiątka na całe życie. To 
oni robią najwięcej zdjęć i najmocniej prze-
żywają udział w tej imprezie. Będzie o czym 
opowiadać kolegom i koleżankom, którzy 
zostali w domu. 

Żeby poczuć atmosferę panującą na 
igrzyskach, trzeba na nich po prostu być. 
Kibicować uczestnikom i bawić się razem 
z nimi. Bo rywalizacja rywalizacją, ale naj-
ważniejsze jest wspólne spędzenie czasu 
wolnego, wymiana doświadczeń, zawieranie 
nowych znajomości i dobra zabawa.

Do zobaczenia w Zamościu!

Zamość 2015

XVIII Ogólnopolskie Igrzyska LZS

Prawie 1000 osób przyjedzie do Zamościa 27 sierpnia by przez dwa następne dni uczestniczyć w XVIII Ogólnopolskich Igrzys-
kach LZS. Będą walczyć o medale dla siebie i punkty dla swoich województw. Organizatorem igrzysk jest Krajowe Zrzeszenie LZS 
i Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie. Impreza uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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Zamość zawdzięcza swe powsta-
nie spotkaniu dwóch niezwykłych 
ludzi – kanclerza wielkiego koronne-
go Jana Zamoyskiego z architektem 
Bernardem Morando. Ten pierwszy 
chciał w szczerym polu wybudować 
miasto, ten drugi wiedział, jak to zrobić. 
Przez 25 lat współpracy ci dwaj „marzyciele” 
stworzyli wspaniałe dzieło, które w niewiele 
zmienionym kształcie przetrwało do dziś. 

10 kwietnia 1580 roku, Jan Zamoyski, 
hetman i kanclerz wielki koronny, wydał 
akt fundacyjny Zamościa. Na budowę mia-
sta wybrano, dogodny do obrony, wyso-
ki brzeg nad rozlewiskiem rzek Wieprzca 
i Kalinowicy. Zamość miał być nie tylko 
dużym, jak na owe czasy, miastem, ale 
też potężną twierdzą broniącą granic 
Rzeczypospolitej od wschodu. Podstawą 
utworzenia planu miasta była figura sze-
ścioboku, jednak zgodnie z planami Jana 
Zamoyskiego miasto miało pomieścić w 
swoich murach jego rezydencję, dlatego sze-
ścioboczny plan powiększono do rozmiarów 
siedmioboku. W zamiarach Zamoyskiego 

miało być stolicą jego ogromnych posia-
dłości ziemskich (później ordynacji ustano-
wionej w 1589 roku), centrum handlowym i 
ośrodkiem naukowym.

Prace przy budowie postępowały szybko i 
równie szybko miasto się zaludniało. Obok 
Polaków zamieszkali w nim Ormianie, 
Grecy, Żydzi, Niemcy, Szkoci, Węgrzy, 

jednym słowem mozaika narodo-
wościowa i wyznaniowa. Zamość 
to znakomity przykład ówczesnej 
renesansowej tolerancji – wkrótce po 
ukończeniu budowy rzymsko-kato-
lickiej kolegiaty w mieście wzniesio-

no cerkiew, kościół ormiański i synagogę.
W 1595 roku hetman założył Akademię 

Zamoyską – profesorowie i studenci ściągali 
do niej z najdalszych zakątków Europy. Przy 
Akademii działała bursa (internat), w któ-
rej mieszkało 50 niezamożnych studentów. 
Szkoła zapewniała im pełne utrzymanie, 
ubranie i książki. Jan Zamoyski zmarł w 
1605 roku, gdy jego miasto było prawie 
gotowe.

W 1619 roku zakończono budowę fortyfi-
kacji, w 1648 roku twierdza przeszła chrzest 
bojowy – oparła się skutecznie oblężeniu 
Chmielnickiego.

W 1821 roku Zamoyscy, po 240 latach 
władania miastem, przekazali Zamość na 
rzecz skarbu państwa. Rosjanie przekształ-
cili go na 45 lat w twierdzę – jej więźniem 
przez 2 lata (1824-26) był major Walerian 
Łukasiński. Likwidacja twierdzy w 1866 
roku polegała na... wysadzeniu części for-
tyfikacji w powietrze, ale przyczyniła się też 
do rozwoju gospodarczego miasta, bo prze-
stała go ograniczać obszarowo. Tuż przed 
II wojną światową miasto liczyło 28 tysięcy 
mieszkańców.

W 1990 roku historia zatoczyła koło – 
Zamoyscy wrócili do rządzenia „swoim” 
miastem. Wtedy to syn ostatniego ordynata 
Jana, Marcin Zamoyski został prezydentem 
miasta. Potem był wojewodą zamojskim, 
przewodniczącym Rady Miejskiej i od 2002 
do 2014 roku znów prezydentem. Warto 
wiedzieć, że XVI ordynat Jan Zamoyski po 
1945 roku nie tylko został wywłaszczony, ale 
obowiązywał go także zakaz zamieszkiwania 
w promieniu 30 kilometrów od rodowych 
włości. Za wjazd na „zabroniony teren” na 
siedem lat trafił do więzienia.

Dziś Zamość liczy ok. 70 tysięcy miesz-
kańców i jest największym ośrodkiem 
kulturalnym, turystycznym i edukacyjnej 
południowej Lubelszczyzny. W 1992 roku 
zamojskie Stare Miasto wpisane zostało 
na listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO.

Zamość nazywany bywa „miastem ide-
alnym”, „Perłą Renesansu” lub „Padwą 
Północy”. Dlaczego?

Miasto idealne – bo to jedno z nielicznych 
w Europie miast zbudowanych od podstaw 
na „gołej ziemi”.

„Perła Renesansu” – bo przetrwało rene-
sansowe założenie architektoniczne i wspa-
niałe kamienice. 

„Padwa Północy”– urodzony w Padwie 
Morando wzorował się na włoskich mia-
stach. Renesansowe kamienice z podcie-
niami i attykami są niezwykle podobne do 
domów patrycjuszy weneckiej republiki.

1. Najstarsza polska apteka znajduje się w 
Zamościu. W 1616 roku doktor medycyny 
Szymon Piechowicz wybudował na Rynku 
Wielkim kamienicę i otworzył w niej apte-
kę. Mijały stulecia, zmieniali się właściciele, 
zmieniała nazwa, ale do tej pory na rogu 
Rynku Wielkiego i ul. Staszica ludzie kupują 
lekarstwa.

2. Niezwykłą rolę w 1939 roku spełnia-

ły dwa zamojskie kościoły – kolegiata i 
kościół pw. św. Katarzyny. Oba były tajnym 
skarbcem II RP. Najcenniejsze dobra, m.in. 
złoto z banku w Poznaniu, Biblię Gutenberga 
z 1453 roku z bazyliki w Pelplinie, obraz 
„Hołd Pruski” Jana Matejki, polscy muzeal-
nicy ukryli w kolegiacie w pomieszczeniach 
pod posadzką a w kościele – w podziemiach.

3. Zamość jest siedzibą najstarszej w 
Polsce orkiestry. W 1881 roku założył ją 
Karol Namysłowski. Pierwotnie była to 

kapela włościańska, grali w niej chłopi z oko-
lic Zamościa wykształceni przez jej założy-
ciela, nosiła nazwę Orkiestry Włościańskiej. 
Do roku 1939 finansowała ją rodzina 
Namysłowskich. Od 2008 roku orkiestra 
ma nową nazwę – Orkiestra Symfoniczna 
im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, 
ale w 2002 roku na naszych igrzyskach w 
Zamościu występowała jeszcze pod nazwą 
Polska Orkiestra Włościańska im. Karola 
Namysłowskiego.

Zamość – miasto idealne, perła Renesansu, Padwa Północy

XVIII Ogólnopolskie igrzyska Krajowego Zrzeszenia LZs

C i e k aw o s t k i
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Przewodniczącym Wojewódzkiego Zrze-
szenia LZS w Lublinie jest Józef Poterucha. 
Rocznik 1952. W LZS od 14 roku życia, 
od 2000 roku przewodniczący WZ LZS w 
Lublinie, wcześniej przez dwie kadencje był 
prezesem LZS w Zamościu. Działał także w 
ZMW. W poprzedniej kadencji przewodni-
czący Głównej Komisji Rewizyjnej KZ LZS, 

od 2012 roku wiceprzewodniczący Rady 
Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS.

Zastępcami przewodniczącego są: 
Wacław Słomkowski, Konrad Firek i 
Zbi gniew Radziejczuk, sekretarzem jest 
Elżbieta Orzechowska.

Najważniejsze imprezy

Do najważniejszych imprez jakie 
orga   nizuje WZ LZS w Lublinie nale-
żą: Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-
Spor towe LZS, Międzynarodowy Wyścig 
Kolarski Orlików Przyjaźni Polsko-Ukra-
ińskiej im. płk Skopenko, Grand Prix LZS w 
Tenisie Stołowym, a ostatnio doszły Igrzyska 
Seniorów, które po raz pierwszy zorganizo-
wano w ubiegłym roku na hali w Zamościu, 
w tym roku odbyły się na boisku LKS 
Cisy w Nałęczowie oraz Zlot Rekreacyjno-
Sportowy Rodzin Polonijnych, który w tym 
roku odbył się w czerwcu w Zamościu. 

Wojewódzkie igrzyska odbyły się w tym 
roku po raz 16. Gospodarzem był Parczew, 
wzięło w nich udział blisko 1500 uczest-
ników (z 46 gmin). Międzynarodowy 
Wyścig Kolarski Orlików, popularnie zwany 
„Skopenką” odbył się po raz 59. Jest to 
jeden z najstarszych w Polsce wyścigów 
szosowych – pierwszy wyścig odbył się w 
1957 roku na dystansie 100 km, wygrał go 
Mieczysław Brzeziński, który po zakoń-
czeniu sportowej kariery od lat towarzyszy 
peletonowi „Skopenki”. Od kilkunastu lat 

wyścig na zlecenie Krajowego Zrzeszenia 
LZS organizuje Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Lublinie. Grand Prix w tenisie stoło-
wym to cykl turniejów, w tym roku jest ich 8, 
które odbywają się przez cały rok w różnych 
miejscowościach. Startują w nich zawod-
nicy w kilku kategoriach wiekowych – od 
młodzika do seniora. Impreza ta cieszy się 
w woj. lubelskim dużym zainteresowaniem. 
Podobnie jak nowa inicjatywa WZ LZS w 
Lublinie – igrzyska seniorów, chętnych do 
rywalizacji było dużo. I choć zawodnicy 50+ 
walczyli w różnych konkurencjach o punkty 
dla swoich powiatów to przede wszystkim 
liczył się aktywny wypoczynek i zabawa.

WZ LZS w Lublinie organizuje także 
mistrzostwa LZS województwa lubelskiego 
w takich sportach jak: biegi przełajowe, 
podnoszenie ciężarów, tenis stołowy, piłka 
nożna halowa dziewcząt i chłopców (szkoły 
gimnazjalne), lekkoatletyka, piłka siatkowa 
dziewcząt i chłopców (szkoły gimnazjalne, 
ponad gimnazjalne i rolnicze). Uczestniczy 
także jako partner przy innych imprezach 
sportowych organizowanych na terenie 
woj. lubelskiego. Organizuje także impre-
zy ogólnopolskie Krajowego Zrzeszenia 
LZS, jak choćby mistrzostwa w łucznictwie 
(2010/11) czy finał centralny turnieju „Złota 
Wieża” w 2013 roku.

Województwo lubelskie to w naszym 
Zrzeszeniu jedno z niewielu już woje-
wództw, w którym nadal popularna jest 
turystyka. Jak wynika ze statystyki w ubie-
głym roku działacze klubów, UKS i ULKS 
oraz ogniw LZS/LZT i LKT zorganizowali 
ponad 2500 imprez turystycznych, w któ-
rych udział wzięło prawie 70 tysięcy osób. 
Jedną z najstarszych w naszym Zrzeszeniu 
i ciągle popularną imprezą turystyczną 
jest Ogólnopolski Zlot Turystów LZS na 
Lubelszczyźnie, który w tym roku odbył się 
w czerwcu w Zwierzyńcu, a był to zlot jubi-
leuszowy, bo 50. 

Osiągnięcia sportowe

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS należy w 
naszej organizacji do tych, które mogą też 
pochwalić się dużymi osiągnięciami spor-
towymi. Miarą „siły sportowej” danego 
województwa jest m.in.: współzawodnictwo 
sportowe dzieci i młodzieży. W „elzete-

sowskich” statystykach od lat WZ LZS w 
Lublinie plasuje się w czołówce – 2011 
pierwsze miejsce, w latach 2012-2014 drugie 
miejsce. Dla lubelskiego zrzeszenia punktuje 
co roku około 60 klubów w 28-30 sportach. 
Ale ze wszystkich naszych zrzeszeń, lubel-
skie wnosi najwięcej punktów dla swojego 
województwa w punktacji ogólnopolskiej 
– zwykle jest to od 48 do 52%. 

Od lat w tym współzawodnictwie w 
pierwszej „dwudziestce” najlepszych klu-
bów w Polsce plasuje się KS Agros Zamość 
(w ubiegłym roku na 15. miejscu). Inne 
najważniejsze kluby będące członkami tego 
zrzeszenia to: MKS Cement Gryf Chełm, 
MKS Żak Biała Podlaska, MKS Unia 
Hrubieszów, MKS Lewart AGS Lubartów, 
ZTS Sokół Lublin, LKS Znicz Biłgoraj, 
LUKS Suples Kraśnik, KS Pogoń Mostostal 
Puławy.

KS Agros Zamość to największy klub 
wielosekcyjny na Lubelszczyźnie, aktualnie 
szkoli zawodników w pięciu sekcjach – lek-
koatletyka, podnoszenie ciężarów, kolar-

stwo, zapasy i łucznictwo. W przyszłym 
roku klub obchodzić będzie 40-lecie istnie-
nia – powstał w 1976 roku, od 1992 roku 
klubem kieruje Konrad Firek. Obecnie naj-
bardziej rozpoznawalnym w Polsce zawod-
nikiem tego klubu jest mistrz świata z 2013 
roku w rzucie młotem Paweł Fajdek. Inni 
zawodnicy przynoszący klubowi splendor 
to m.in.: Szymon Kiecana skoczek wzwyż 

Na Lubelszczyźnie do LZS należy prawie 23 tysiące osób, z czego ponad 18,5 tysiąca to młodzież do lat 18. Zrzeszeni są w 831 ogni-
wach, z których ponad 770 to kluby, UKS i ULKS. Co roku Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie organizuje ponad 6700 imprez spor-
towych i 2500 turystycznych, w których łącznie uczestniczy prawie 370 tys. osób. Może poszczycić się także tym, że spośród wszystkich 
wojewódzkich zrzeszeń ma w swoich szeregach najwięcej kobiet, bo ponad 10 tysięcy, w tym 8,5 tysiąca z nich czynnie uprawia sport. W 
ramach wojewódzkiego zrzeszenia działa 36 gminnych i powiatowych zrzeszeń. Najpopularniejsze sporty uprawiane w tym zrzeszeniu 
to: piłka nożna, zapasy kobiet i mężczyzn, podnoszenie ciężarów, tenis stołowy, lekkoatletyka i biegi przełajowe.
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Robert Dołęga – sztangista, klub ŁKS 
Orlęta Łuków, trzykrotnie na olimpiadzie 
– w Atlancie był rezerwowym, w Sydney 
nie zaliczył rwania, w Atenach zajął 8. 
miejsce.

Marcin Dołęga – sztangista, wychowa-
nek ŁKS Orlęta Łuków, uczestnik olim-
piady w Pekinie, gdzie zajął 4. miejsce, 
przegrał brązowy medal wagą ciała o 0,07 
kg, na IO w Londynie spalił wszystkie 
próby.

Paweł Fajdek – 
lekkoatleta specjali-
zujący się w rzucie 
młotem. Zawodnik 
KS Agros Zamość. 
Mistrz świata z 
2013 roku, wice-
mistrz Europy w 
2014 roku, starto-
wał na IO w Londynie (2012), ale w eli-
minacjach spalił wszystkie próby.

Andrzej Głąb – zapaśnik w stylu 
klasycznym, reprezentował LKS Gryf 
Chełm, jego największym sukcesem był 
srebrny medal na IO w Seulu (1988). 
Trener m.in. braci Dariusza i Piotra 
Jabłońskich.

Dorota Gruca – zawodniczka KS 
Agros Zamość. Wielokrotna mistrzy-
ni Polski w biegach na długich dystan-
sach. Uczestniczka igrzysk w 2008 roku 
(Pekin).

Dariusz Jabłoński – zapaśnik w 
stylu klasycznym, reprezentował LKS 
Gryfa Chełm. Startował na Igrzyskach 
Olimpijskich w Atlancie (1996, 8. miej-
sce), Sydney (2000), Atenach (2004), w 
2003 roku zdobył tytuł mistrza świata.

Piotr Jabłoński – zapaśnik w stylu 
klasycznym. Startował na Igrzyskach 
Olimpijskich w Atlancie 1996, zajmując 
15. miejsce. Zawodnik Gryfa Chełm.

Anna Jakubczak-Pawelec – wielokrot-
na mistrzyni kraju na różnych średnich 
dystansach. Wychowanka KS Agros 
Zamość. Finalistka IO w Sydney (szósta 
na 1500 m), Atenach (siódme miejsce 
na 1500 m) i Pekinie (odpadła w elimi-
nacjach).

Dariusz Osuch – sztangista, reprezen-
tował Znicz Biłgoraj, dwukrotny olim-
pijczyk (Barcelona 1992 i Atlanta 1996). 

Ewa Mizdal – sztangista, zawodniczka 
Unii Hrubieszów. Olimpijka z Londynu, 
gdzie zajęła 7. miejsce.

(srebro na MP seniorów 2015), Dominik 
Kopeć (5. na Młodzieżowych Mistrzostwach 
Europy w biegu na 100 m) czy Agnieszka 
Kuczmaszewska, sztangistka, aktualna 
mistrzyni Polski do lat 20 w kategorii wago-
wej 48 kg.

O innym klubie lubelskiego Zrzeszenia 
MKS Cement Gryf Chełm mówi się 
powszechnie „stolica kobiecych zapa-
sów” – od lat zajmuje pierwsze miejsce w 

naszym Zrzeszeniu w kategorii „najlepsze 
kluby w dyscyplinach wiodących”. W przy-
szłym roku minie 50 lat jak przy Radzie 
Powiatowej LZS w Chełmie powstała sekcja 
zapasów, oczywiście męskich (patrz olimpij-
czycy). Sekcja żeńska powstała na początku 
lat 90. XX wieku. Jej najbardziej utytułowa-
ną zawodniczką jest Katarzyna Krawczyk, 
m.in. brązowa medalistka ME z 2011 roku 
i srebrna medalistka I Europejskich Igrzysk 
w Baku (2015).

Równie duże sukcesy w zapasach kobiet 
odnosi LUKS Suples Kraśnik. W tym roku 
Dominika Szynowska zdobyła brązowy 
medal na ME juniorek, zajęła 10. miejsce na 
MŚ a Aleksandra Wólczyńska w ubiegłym 
roku była mistrzynią Europy kadetek, w 
2013 wicemistrzynią świata. Zawodnikiem 
Suplesu jest też Tomasz Ogonowski, który 
w 2014 roku wywalczył brązowy medal na 
ME juniorów w stylu wolnym.

Jednym z najlepszych klubów w Polsce 
w taekwondo ITF jest MKS Lewart AGS 
Lubartów, założony w 1983 roku. Nie spo-
sób opisać wszystkich jego sukcesów. Więc 
kilka słów o tych ostatnich. W czerwcu 
w Rybniku odbyły się mistrzostwa Polski 
juniorów w tym sporcie walki. Zuzanna 
Gadzała zdobyła na nich 3 złote medale, 
a Jakub Gadzała dwa – zostali też oby-
dwoje wybrani najlepszymi zawodnikami 

mistrzostw. Kolejny medal dorzuciła Joanna 
Prokop, też złoty. Pod koniec maja w Jeselo 
odbyły się mistrzostwa świata seniorów i 
juniorów, Polska reprezentacja przywiozła 
z nich 40 medali, w tym kilka, a konkret-
nie 17, zdobyli zawodnicy z Lubartowa. 
Jakub Gadzała został wybrany najlepszym 
juniorem. Przed mistrzostwami odbywał 
się Kongres Międzynarodowej Federacji 
Taekwondo, podczas którego wyróżniano 
za wybitne zasługi sportowców i trenerów 
– otrzymali je m.in. w kategorii sportowiec 
6-krotny mistrz świata Jarosław Suska oraz 
trener Lewarta Jerzy Jedut.

Sukcesy zawodników spod znaku LZS 
doceniają także kibice – w plebiscycie na 
najlepszych sportowców Lubelszczyzny w 
2014 roku w pierwszej „10” znalazło się 
ich 5. Wygrał Paweł Fajdek, na 4. miejscu 
uplasowała się Katarzyna Krawczyk, 6. była 
Ewa Mizdal (MKS Unia Hrubieszów pod-
noszenie ciężarów, brązowa medalistka ME 
2014) 9. Lyndsey Conway (taekwondo ITF, 
Irlandka startująca w barwach MKS Lewart 
AGS Lubartów) i 10. Szymon Kiecana.

Udział w Ogólnopolskich 
Igrzyskach LZS

Jeśli chodzi o ogólnopolskie igrzyska LZS 
to po raz pierwszy „na pudle” województwo 
lubelskie stanęło w 1999 roku na III igrzy-
skach, które odbyły się w Kielcach zajmując 
trzecie miejsce. W 2004 roku w Spale na 
VIII igrzyskach było drugie. Po raz pierwszy 

wygrało igrzyska w 2006 roku w Siedlcach, 
a były to X igrzyska. W 2009 roku w Opolu 
zajęło drugie miejsce, podobnie jak w na 
XIII igrzyskach, które odbyły się w 2010 
roku w Kielcach. Rok później na igrzyskach 
w Siedlcach uplasowało się na III miejscu. 
Drugi raz woj. lubelskie wygrało igrzyska 
numer XV, w Opolu w 2012 roku, w Ełku w 
2013 roku zajęło II miejsce. Wygrało po raz 
trzeci w historii igrzysk w ubiegłym roku w 
Słubicach. W 2002 roku gdy było gospoda-
rzem igrzysk zajęło drugie miejsce. 

Za sukcesami Wojewódzkiego Zrzeszenia 
LZS w Lublinie stoi olbrzymie grono wie-
loletnich działaczy i trenerów, dla których 
sport to ciężka praca ale też styl życia. 
Życzymy im kolejnych sukcesów. 

Lubelscy olimpijczycy 
spod znaku LZS

ospodarz XViii Ogólnopolskich igrzysk LZsG



Multisport to ogólnopolski programu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki systema-
tycznej aktywności sportowej dla dzieci klas 
4-6. Trwa jego druga edycja – aktualnie jest 
przerwa w zajęciach ze względu na waka-
cje. Od początku wdrażania Multisportu 
w województwie lubelskim jego operato-
rem jest Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe w Lublinie, które nie 
zawahało się jako jedyne z wojewódzkich 

zrzeszeń LZS w ubiegłym roku przystąpić 
do projektu. W tym roku w jego ślady 
poszły kolejne nasze zrzeszenia i zosta-
ły wojewódzkimi operatorami. A są to 
Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS, 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Kielcach 
i Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu. 

Obecnie na terenie województwa lubel-
skiego bierze udział w bezpłatnych spor-
towych zajęciach pozalekcyjnych aż 2,5 
tysiąca dzieci. Udało się stworzyć 125 grup 
Multisportu w 92 gminach (to więcej o 30% 
niż w poprzedniej edycji), co jest rekor-
dem w skali kraju. Było to możliwe dzięki 
finansowaniu programu z trzech źródeł: 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Samorządu 
Województwa oraz ze środków samorzą-
dów lokalnych. Warto dodać, że ten model 
trójstronnej współpracy zyskał już miano 
„modelu lubelskiego” i sukcesywnie zaczyna 

być powielany również w innych regionach.
W gminie Zamość jest najwięcej 

Lokalnych Ośrodków Sportu (czyli grup 
Multisportu), bo aż 11, cztery z nich działają 
przy Klubie Sportowym Agros Zamość.

Na zdjęciu poniżej „rozwózka” sprzętu do 
Lokalnych Ośrodków Sportu.

Na terenie woj. lubelskiego działa kilka 
zrzeszeń powiatowych. Jednym z najpręż-
niejszych jest Powiatowe i Miejskie Zrzesze-
nie LZS w Zamościu, współgospodarz tych 
igrzysk. Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie 
LZS w Zamościu liczy obecnie ponad 5300 
członków, w tym 740 kobiet. Zrzesza 121 
klubów, w których działa 161 sekcji sporto-
wych, w tym 15 turystycznych. W ubiegłym 
roku PiM Zrzeszenie LZS w Zamościu zor-

ganizowało 56 imprez sportowych, w któ-
rych udział wzięło prawie 5,5 tysiąca zawod-
ników i zawodniczek. Wiodącym klubem 
tego Zrzeszenia jest KS Agros Zamość. 

W ubiegłym roku PiM Z LZS w Zamościu 
dysponowało sumą nieco ponad 85 tys. zło-
tych, z czego 58,5 tysiąca pochodziło z do-
tacji od Urzędu Miasta Zamość, Starostwa 
Powiatowego w Zamościu i Urzędu Mar-
szałkowskiego w Lublinie.

Do niedawna przewodniczącym Powiato-
wego i Miejskiego Zrzeszenia LZS w Zamo-

ściu był europoseł, były marszałek woj. lu-
belskiego Arkadiusz Bratkowski. Nie mógł 
dalej pełnić tej funkcji, gdyż został wybrany 
na członka Zarządu Województwa Lubel-
skiego. Nowym szefem zamojskich LZS-ów 
jest od 16 lutego 2015 roku ich długoletni 
działacz Stanisław Stepaniuk, na co dzień 
dyrektor Małopolskiej Hodowli Roślin Spół-
ka z o.o. Oddział Zamość. Funkcje wiceprze-
wodniczących pełnią Krzysztof Pszenniak i 
Konrad Firek, sekretarzem jest Krzysztof 
Czerwieniec.

Od wielu lat Powiatowe i Miejskie Zrze-
szenie LZS w Zamościu prowadzi Zamoj-
skie Ligi LZS w grach zespołowych: w pił-
ce siatkowej dziewcząt (gimnazja), kobiet i 
mężczyzn, w halowej piłce nożnej chłopców 
(gimnazja), klubów sportowych i zakła-
dów pracy oraz uczniowskich i studenckich 
klubów sportowych. W sezonie 2013/2014 
(wiosna) w zamojskich ligach startowało 61 
zespołów, w sezonie 2014/2015 (jesień) 40 
drużyn. Zrzeszenie jest organizatorem licz-
nych imprez rangi mistrzostw powiatu – w 
biegach przełajowych, lekkiej atletyce, piłce 
siatkowej, warcabach 100-polowych, piłce 
nożnej dziewcząt i chłopców, tenisie stoło-
wym oraz od lat organizuje Jesienny Rajd 
Pieszy i Rowerowy Rajd LZS.

Sztandarowymi imprezami sportowymi 
organizowanymi od kilku lat przez to Zrze-
szenie są – Powiatowe Igrzyska LZS Miesz-
kańców Zamojskiej Wsi (w tym roku padł 

rekord uczestnictwa – ponad 1500 osób) 
oraz Międzyosiedlowe Igrzyska Rekreacyj-
no-Sportowe dla Mieszkańców Miasta Za-
mość. W 2014 roku doszła jeszcze jedna im-
preza – Ogólnopolski Bieg „Wokół Twierdzy 
Zamość” rozgrywany 2 maja, w dniu Świę-
ta Flagi. Głównym celem tej imprezy jest 
propagowanie biegów przełajowych wśród 
dzieci i młodzieży. Ma ona także wydźwięk 
historyczny – uczczenie Święta Flagi i Kon-
stytucji 3 Maja – pokazuje też, że obchody 
patriotycznych rocznic nie muszą być ste-
reotypowe.

Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w 
swych działaniach na rzecz upowszechnia-
nia kultury fizycznej na Ziemi Zamojskiej 
może liczyć na grono wiernych działaczy i 
przychylność miejscowych władz, szczegól-
nie dobrze układa się współpraca z samorzą-
dem gminnym. 

Do najbardziej zasłużonych działaczy PiM 
Zrzeszenia LZS należą m.in.: Jan Świć, To-
masz Bondyra, Radosław Tuszyński, Jan 
Kotwis, Stanisław Ilczuk, Halina Marty-
niuk, Barbara Gaca, Mirosław Kalita, Zbi-
gniew Kierepa oraz znakomici trenerzy: 
Jan Stempel, Marek Kucharski.

powiatowe i Miejskie 
Zrzeszenie LZs w Zamościu
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Województw dolnośląskie

Dolnośląskie Igrzyska LZS i Mieszkańców 
Wsi to impreza trwająca cały rok. W ramach 
igrzysk rozgrywane są m.in.: turnieje w sza-
chach, piłce nożnej halowej 13 i 15 latków, 
tenisie stołowym, lekkiej atletyce, siatkówce, 

a także biegi przełajowe i turniej samorzą-
dowców. Igrzyska odbywają się pod honoro-
wym patronatem Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego. W tym roku trwa ich 16. 
edycja. W rywalizacji bierze udział 25 
powiatów i ponad 90 gmin. Wyniki zostaną 
ogłoszone na początku grudnia. 

Województwo kujawsko-pomorskie 

Igrzyska organizowane w tym wojewódz-
twie odbiegają od przyjętych ogólnie stan-
dardów. Od olimpiady w Rzymie (1960), co 
cztery lata, na dwa miesiące przed terminem 
letnich igrzysk rozgrywane są w tym woje-
wództwie Igrzyska Olimpijskie Sportowców 
Wiejskich. Przez dwa, trzy lata sportowcy z 
całego województwa przygotowują się do tej 
imprezy. Przeprowadzane są eliminacje w 
17, a czasami nawet 20 dyscyplinach sportu. 
Ostatnie XIV igrzyska odbyły się w Tucholi, 
startowało w nich ponad 2000 zawodni-
ków, rywalizowano w 19 konkurencjach. 
Kolejne igrzyska odbędą się w 2016 roku 
w Chełmnie (Rio de Janeiro). Dlatego też 
do Zamościa przyjadą zawodnicy wybrani 
pośród zwycięzców innych zawodów.

Województwo lubelskie– Parczew

26 lipca na stadionie MOSiR w Parczewie 
odbyły się XVI Wojewódzkie Igrzyska 
Rekreacyjno-Sportowe LZS pod honoro-
wym patronatem Marszałka Województwa 

Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. Na 
czele Komitetu Honorowego Igrzysk stał 
Arkadiusz Bratkowski, członek Zarządu 
Województwa Lubelskiego, a na czele 
Komitetu Organizacyjnego Józef Poterucha, 
przewodniczący WZ LZS w Lublinie i wice-
przewodniczący Krajowego Zrzeszenia LZS. 
W igrzyskach udział wzięło ponad 1,5 tysią-
ca osób. Prowadzona była punktacja powia-
tów (startowało 19) i gmin (startowało 46). 

Rywalizowano w 23 konkurencjach indy-
widualnych i drużynowych. Do najbardziej 
widowiskowych można zaliczyć: przerzuca-
nie opony traktorowej, przenoszenie wor-
ków z piaskiem oraz czwórbój władz samo-
rządowych. Powiat tomaszowski, zwycięzca 
igrzysk, zgromadził 927 punktów i wyprze-
dził powiat zamojski aż o 287 punktów, a 

trzeci na „pudle”, chełmski o ... 555 punk-
tów. Wiadomo więc gdzie na Lubelszczyźnie 
najbardziej kochają sport i rywalizację. W 
klasyfikacji gmin wygrała gmina Tomaszów 
Lub., drugie miejsce zajęły Rachanie a trze-
cie Sitno.

Województwo łódzkie – Ręczno

14 czerwca 2015 r. w Ręcznie odbyły się 
Letnie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS 
Województwa Łódzkiego. Wzięło w nich 
udział ponad 850 osób. Rywalizowano w 

takich sportach jak: piłka nożna, siatkówka, 
koszykówka, lekkoatletyka (skok w dal, biegi 
przełajowe na różnych dystansach, pchnięcie 
kulą) oraz przeciąganie liny. Odbyły się także 
zawody integracyjne p.n. „Sprawni inaczej”. 
Medale i dyplomy wręczali m.in.: Marek 
Mazur, przewodniczący WZ LZS w Łodzi, 
Zdzisław Wawrzewski, wiceprzewodniczą-
cy oraz skarbnik KZ LZS, Hieronim Hubar, 
dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej i 
Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
oraz Piotr Łysoń, wójt gminy Ręczno. 
Igrzyska wygrała gmina Rozprza, przed 
gminą Opoczno i powiatem łowickim.

Województwo małopolskie – Klucze

1 sierpnia 2015 r. na stadionie KS 
Przemsza Klucze, powiat olkuski, odbyły się 
XVI Małopolskie Igrzyska Zrzeszenia LZS. 
Głównym celem igrzysk było wyłonienie 
reprezentantów województwa na ogólno-
polskie igrzyska w Zamościu. Powinniśmy 
więc tam zobaczyć zwycięzców turniejów: 
w piłce nożnej mężczyzn – LKS Lotnik 
Kryspinów, w piłce siatkowej mężczyzn – 
LKS Bobowa, w piłce siatkowej i koszy-
kówce kobiet – LKS Płomień Limanowa, w 
koszykówce mężczyzn i siatkówce plażowej 
– LKS Kłos Olkusz, w siatkówce plażowej 
kobiet – LKKS Karwodrza, a w trójboju 
władz samorządowych zespół gminy Liszki 
w składzie: wójt Paweł Miś, zastępca wójta 
Łukasz Gliński i Czesław Sadko, członek 
prezydium MZ LZS w Krakowie. Drużyny 
uczestniczące w zawodach otrzymały 
puchary i okolicznościowe dyplomy. A wrę-
czali je: Wojciech Szczepanik – wicewoje-
woda małopolski, Jacek Jan Orkisz – wice-
starosta olkuski, sekretarz gminy Klucze 
– Daniel Hickiewicz oraz przedstawiciele 
władz Małopolskiego Zrzeszenia LZS: Jacek 
Doniec – przewodniczący, Jacek Kucybała i 
Aleksander Giertler – zastępcy przewodni-
czącego, Józef Regulski – sekretarz, Janusz 
Mentlewicz – członek prezydium.

Województwo mazowieckie – Goleszyn

Igrzyska Mazowieckiego Zrzeszenia LZS 
odbyły się 13 czerwca w Goleszynie, gmina 
Sierpc. Wzięło w nich udział 220 osób. 

Wiele dróg Wiedzie do Zamościa
Na XVIII Ogólnopolskie Igrzyska Krajowego Zrzeszenia LZS przyjedzie do Zamościa około 1000 
uczestników ze wszystkich województw. Większość tych, którzy wystartują w Zamościu, uczestni-
czyła w igrzyskach wojewódzkich i powiatowych, i zwyciężając w różnych konkurencjach uzyskała 
prawa startu w igrzyskach ogólnopolskich. Kilka województw wyłania jednak swoich przedstawi-
cieli podczas różnych zawodów odbywających w miesiącach poprzedzających, gdyż nie organizuje 
igrzysk wojewódzkich – należą do nich województwa: lubuskie, opolskie, podkarpackie i śląskie. 
Woj. dolnośląskie i kujawsko-pomorskie organizują igrzyska ale w innej formule. Poniżej informa-
cje o tegorocznych igrzyskach wojewódzkich.
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Uczestnicy zawodów walczyli o medale i 
puchary m.in.: w piłce nożnej, siatków-
ce i koszykówce oraz w przeciąganiu liny 
i sztafecie sprawnościowej. Na tych igrz-
skach prowadzi się punktację klubową – 
najlepsze okazały się kluby z Radziejowic, 
drugie miejsce zajęło Mochowo, a trzecie 
Goleszyn. Głównym organizatorem igrzysk 
był, zasłużony działacz LZS na Mazowszu, 
Jan Malanowski, wspierał go Sebastian 
Młodziński, członek władz MZ LZS a wśród 
zaproszonych gości był starosta sierpecki 
Jan Laskowski.

Województwo podlaskie – Sokółka

4 lipca 2015 r. na stadionie OSiR w Sokółce 
odbyły się XVIII Igrzyska Województwa 
Podlaskiego LZS. W Igrzyskach rywalizo-
wało 6 reprezentacji gminnych. Rozpoczęły 
się od wręczenia odznak LZS za zaangażo-
wanie i upowszechnianie sportu w środowi-
sku wiejskim. Uroczystego otwarcia imprezy 
dokonał Mieczysław Baszko, przewodni-
czący Podlaskiego Zrzeszenia LZS i mar-
szałek woj. podlaskiego. Igrzyska wygrała 
gmina Szypliszki wyprzedzając Grajewo i 
Mońki.

Program igrzysk był niezwykle bogaty. 
Rywalizowano w następujących konkuren-
cjach – piłka nożna mężczyzn, piłka siat-
kowa kobiet i mężczyzn, piłka siatkowa 
plażowa kobiet i mężczyzn, przeciąganie 
liny kobiet i mężczyzn, czwórbój władz 
samorządowych, wielobój sprawnościowy 
kobiet i mężczyzn, letni nordic walking na 
dystansie 1600 m, przenoszenie worków z 
piaskiem, wyciskanie odważnika 17,5 kg 
oraz przerzucanie opony traktorowej.

Zawodnicy z gminy Szypliszki byli bez-
konkurencyjni – zdobyli 8 złotych medali, 
do tego dołożyli 3 srebrne i 4 brązowe. 
Zapewne wielu reprezentantów Szypliszek 
zobaczymy na igrzyskach ogólnopolskich w 
Zamościu.

Województwo pomorskie – Skórcz

II Wojewódzkie Igrzyska Sportowo– 
Rekreacyjne LZS Mieszkańców Gmin 
i Małych Miast o Puchar Marszałka 
Województwa Pomorskiego odbyły się 13 
czerwca na obiektach sportowych miasta i 
gminy Skórcz. W tym roku igrzyska mogły 
się odbyć dzięki inicjatywie Franciszka 

Kaszubowskiego – sekretarza RW LZS w 
Gdańsku, przy dużym wsparciu włodarzy 
Skórcza – burmistrza Janusza Koseckiego i 
wójta Sławomira Czechowskiego oraz wie-
loletniego wychowawcy młodzieży, trenera 
Zygfryda Anhalta i Zarządu LLKS Ziemi 
Kociewskiej Skórcz. 

Wielką niespodzianką było dla wszyst-
kich przybycie na imprezę marszałka Senatu 
RP Bogdana Borusewicza, który wspólnie 
ze wspomnianymi wyżej przedstawiciela-
mi samorządu lokalnego wręczał puchary, 
medale i nagrody.

Gospodarzem igrzysk była przewodni-
cząca Rady Wojewódzkiej LZS w Gdańsku 
Magdalena Kołodziejczak.

Startowało 12 gmin. Wygrała gmina 
Zblewo, drugie miejsce zajęła gmina Puck a 
trzecie Pruszcz Gdański.

W programie było wielu ciekawych kon-
kurencjach m.in.: konkurs rolnika, biegi 
na różnych dystansach, nordic walking na 
dystansie 3 km, rzut... telefonem komórko-
wym dla wójtów i burmistrzów. W zawo-
dach udział wzięli także zawodnicy niepeł-
nosprawni z WZT Skórcz, Luzino i Trąbki 
Wielkie, którzy próbowali swoich sił w rzu-
cie ringo do celu, skoku w dal czy biegu na 
60 m.

Województwo świętokrzyskie – Łopuszno

28 czerwca w Łopusznie odbyły się 
Wojewódzkie Letnie Igrzyska LZS. Star-
towało ponad 300 osób. Rozegrano zawo-
dy w piłce ręcznej, siatkówce, koszykówce, 
wyciskaniu sztangielka, przeciąganiu liny, 
sztafecie sprawnościowej i trójboju władz 
samorządowych. W klasyfikacji LZS-ów 
wygrał LZS Kazimierza Wielka, w klasyfi-
kacji gmin – również Kazimierza Wielka. 
Na pewno wielu zwycięzców z tych igrzysk 
zobaczymy w Zamościu.

Województwo wielkopolskie – Żerków 

14 czerwca 2015 r. odbyła się w Żerkowie 
XVII Letnia Wielkopolska Spartakiada LZS 
Mieszkańców Wsi o Puchar Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. W impre-
zie udział wzięli reprezentanci 22 powiatów, 
którzy rywalizowali w 11 konkurencjach 
rekreacyjnych kobiet i mężczyzn, 2 konku-
rencjach rodzinnych oraz w 3 zespołowych. 
W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce 

zajęła Środa Wlkp., drugie Wągrowiec, trze-
cie Konin. W tym samu dniu odbywał się 
również III Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej 
połączony z akcją „Razem wygrywamy 
z rakiem piersi” realizowaną z Federacją 
Stowarzyszeń Amazonek. W trakcie roz-
grywanych na igrzyskach meczów roz-
dawano „Różowe Kartki” zachęcając do 
badań pozwalających na wczesne wykry-
cie nowotworu piersi. Gościem igrzysk był 
m.in. Jacek Jędraszczyk, burmistrz Miasta i 
Gminy Żerków.

Województwo warmińsko-mazurskie – Wydminy

20 czerwca w Wydminach odbyły się 
Wojewódzkie Letnie Igrzyska Samorządowe 
o Puchar Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. Do rywaliza-
cji przystąpiło 10 reprezentacji gminnych. 
Wygrała gmina Iława przed gminą Ostróda 
i gminą Lubawa. W skład każdej reprezen-
tacji wchodzili pracownicy samorządowi z 

wójtami na czele, radni, sołtysi i mieszkańcy 
gmin. Uczestnicy startowali w następują-
cych konkurencjach: trójbój kadry kierow-
niczej, piłka nożna, piłka siatkowa, lekka 
atletyka, wyciskanie odważników 17,5 kg. 
Odbył się też turniej rodzinny, zawody węd-
karskie, drużynowy czwórbój rekreacyjny 
seniorów 60+, turniej tenisa ziemnego.

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński 
odebrał z rąk Marka Konopki – senatora 
RP i przewodniczącego WM Z LZS oka-
zały puchar ufundowany przez Marszałka 
Województwa. Uczestników Igrzysk odwie-
dziło wiele osób odpowiedzialnych za roz-
wój sportu na Warmii i Mazurach, dając 
wyraz temu, że środowisko LZS nadal liczy 
się na sportowej mapie regionu.

Województwo zachodniopomorskie – Płoty

13 czerwca 2015 roku na obiektach sporto-
wych w Płotach rozegrano finał XX Letnich 
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W dniach 15-16 sierpnia 2015 r. w Kiel-
cach odbyły się Mistrzostwa Krajowego 
Zrzeszenia LZS w łucznictwie kobiet i 
mężczyzn w kategorii junior i kadet. Star-
towało 70 zawodników z 11 klubów repre-
zentujących 8 województw. Organizatorem 
mistrzostwa było Krajowe Zrzeszenie LZS, 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Kielcach 
i Klub Sportowy Stella Kielce, na którego 
obiektach odbywał się turniej. W uroczy-
stości otwarcia i zamknięcia mistrzostw 
uczestniczyli m.in.: Wacław Hurko, wice-
przewodniczący RG KZ LZS, Jerzy Kula, 
przewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia 
LZS w Kielcach, Jacek Krawczyk, dyrektor 

Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskie-
go w Kielcach oraz władze KS Stella Kielce. 

Jak zwykle mistrzostwa były perfekcyjnie 
przygotowane i przeprowadzone, jedyne co 
dokuczało zawodnikom, to tropikalny upał.

W klasyfikacji klubowej najlepsza okazała 
się ekipa LKS Łucznik Żywiec, drugie miej-
sce zajęła MLKS Dąbrowia Dąbrowa Tar-
nowska, trzecie gospodarze KS Stella Kielce. 
Klasyfikację wojewódzką wygrało woj. ślą-
skie, przed małopolskim i świętokrzyskim.

Mistrzem Zrzeszenia LZS w kategorii 
juniorów został Wiktor Wojciechowski z 
ULKS Zryw Dorbrcz (5. na mistrzostwach 
Polski), wicemistrzem Dominik Patryas z 
LKS Łucznik Żywiec, a brązowy medal zdo-
był jego brat Krystian Patryas. Mistrzynią 
wśród juniorek została Sylwia Zyzańska z 
LKS Łucznik Żywiec, wicemistrzynią Mar-
ta Maciejewska KS Stella Kielce. Pierwsza 
z nich jest aktualną wicemistrzynią Polski, 
a druga mistrzynią Polski. Brązowy medal 
zdobyła Dominika Domańska z KS Agros 
Zamość.

Wśród kadetów mistrzem został Jakub 
Matanina ULKS Grot Bodzentyn, wice-
mistrzem Grzegorz Warias MLKS Dąbro-
wia Dąbrowa Tarnowska, a brązowy medal 
zdobył Oskar Kasprowski LKS Łucznik Ży-
wiec. Mistrzynią LZS w kategorii kadetka 
została Gloria Juszczuk LKS Łucznik Ży-

wiec – aktualna mistrzyni Polski juniorów 
młodszych, wicemistrzynią Klaudia Szmit 
MLKS Czarna Strzała Bytom (była 6. pod-
czas OOM), a brązowy medal zdobyła Lidia 
Milas MLKS Dąbrowia Dąbrowa Tarnowska 
(13. podczas OOM).

W klasyfikacji mikstów juniorskich złoty 
medal zdobyli zawodnicy z pierwszej dru-
żyny LKS Łucznik Żywiec, drugie miejsce 
zajęli zawodnicy KS Stella Kielce a trzecie 
drugi mikst z Żywca. W kategorii juniorów 
młodszych miksta wygrali również zawod-
nicy LKS Łucznik Żywiec, dwa kolejne miej-
sca zajęły miksty MLKS Dąbrowia Dąbrowa 
Tarnowska.

Łucznicy z LKS Łucznik Żywiec – Domi-
nik i Krystian Patryas, Sylwia Zyzańska, 
Gloria Juszczuk – objęci są szkoleniem w 
OSSM LZS.

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS  
Łucznictwo Kielce 2015

Wakacje to dla wielu sportowców okres intensywnego szkolenia – przygotowania do drugiej 
części sezonu sportowego. Krajowe Zrzeszenie LZS zorganizowało w tym roku zgrupowania 
10 zgrupowań w następujących sportach – kolarstwo kobiet (Ostrzyce), kolarstwo mężczyzn, 
zapasy kobiet i zapasy styl wolny (Borowice), lekkoatletyka (Muszyna), zapasy styl klasyczny 
(Mielno), podnoszenie ciężarów kobiet i mężczyzn (Siedlce), łucznictwo (Kielce), tenis stoło-
wy (Lidzbark Warmiński). Zdjęcie przedstawione obok zrobili zapaśnicy i zapaśniczki z LKS 
Feniks Stargard Szczeciński, którzy przebywali na zgrupowaniu w Borowicach. Dziękujemy.

Igrzysk Rekreacyjno-Sportowych LZS 
Samorządów Gmin. Jak przystało na jubi-
leusz, otwarcie igrzysk było bardzo uroczy-
ste. Na boisko kolumnę uczestników wpro-
wadziła miejscowa orkiestra Ochotniczej 
Straży Pożarnej i zespół mażoretek. Raport 

o gotowości uczestników do zawodów zło-
żył sędzia główny Ryszard Bajkowski bur-
mistrzowi miasta i gminy Płoty Marianowi 
Malińskiemu. Igrzyskowy znicz zapa-
lił Konrad Dziedzic w asyście młodych 
sportowców z MLUKS „Mokasyn” Płoty a 
symbolicznego otwarcia imprezy dokonał 
przewodniczący wojewódzkiej organizacji 
LZS, wicemarszałek województwa zachod-
niopomorskiego Jarosław Rzepa. 

W trakcie uroczystości otwarcia wyróż-
niono zasłużonych działaczy i organizato-
rów sportu Złotą Honorową Odznaką LZS 
a wicemarszałek Jarosław Rzepa przeka-
zał dla Ośrodków MultiSport w Płotach 
i Białogardzie pakiety sprzętu sportowe-

go. Do udziału w Igrzyskach zgłosiło się 
11 gmin, wystartowało 9 reprezentacji. 
Igrzyska wygrał Białogard, drugie miejsce 
zajął Myślibórz a trzecie gospodarze, Płoty.

Wiele dróg Wiedzie do Za mościa



W naszych klubach sportowych szkoleni są 
głównie zawodnicy z młodszych roczników 
– w wieku młodzieżowca lub seniora często 
przechodzą do klubów AZS (bo zaczynają 
studia) lub do największych klubów w Polsce 
w danej dyscyplinie (gdyż przeważnie mają 
zagwarantowane lepsze warunki finansowe). 
Szkolenie najlepszych zawodników odbywa 
się w Wiodących Ludowych Klubach Spor-
towych lub w Ośrodkach Szkolenia Sporto-
wego Młodzieży LZS. 

W 1997 roku powstały w naszym Zrzesze-
niu „Internaty Sportowe” objęto w nich szko-
leniem najbardziej utalentowaną młodzież 
uprawiającą sport w Ludowych Zespołach 
Sportowych. W internatach stworzono im 
optymalne warunki szkoleniowe, socjalne i 
do nauki. Szkolenia prowadzili najlepsi tre-
nerzy. W 2003 roku zmieniono ich nazwę na 
Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży 
LZS. Przez te 18 lat z OSSM LZS „wyszło w 
świat” wielu późniejszych mistrzów Polski 
i Europy. Od początku ośrodki te finanso-
wane są przez Ministerstwo Sportu i Tury-
styki.

W tym roku mamy ich 61, w tym 20 szko-
lących w lekkoatletyce (183 sportowców), 6 
w łucznictwie (46 sportowców), 12 w kolar-
stwie (120 sportowców), 3 w zapasach kobiet 
(35 zawodniczek), 7 w zapasach styl wolny 
i klasyczny mężczyzn (68 sportowców), 8 w 
podnoszeniu ciężarów (76 sportowców), 2 
narciarstwo klasyczne (22 sportowców) i 3 w 
tenisie stołowym (27 sportowców) – w sumie 
577 zawodników i zawodniczek.

Ponieważ tu i tam, słuchać głosy, że te 
ośrodki są niepotrzebne, że nie mieszczą się 
w modelu funkcjonowania sportu polskiego, 
że takie szkolenie powinny w całości przejąć 
polskie związki sportowe postanowiliśmy 
przyjrzeć się jakie wyniki we współzawod-
nictwie sportowym osiągają zawodnicy 
szkoleni w tych ośrodkach, bo nic tak ich 
istnienia nie broni jak medale zdobywane 
na mistrzostwach Polski i na arenach mię-
dzynarodowych. 

Najwięcej mamy OSSM w lekkoatletyce – 
zacznijmy więc od nich. Na Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży, czyli Mistrzostwach 
Polski juniorów młodszych zawodnicy z 
klubów Zrzeszenia LZS zdobyli 48 medali, 
w tym 14 z nich zdobyli zawodnicy szkole-
ni w OSSM LZS. Brązowy medal na 100 m 
– Martyna Kotwiła z RLTL ZTE Radom. 
Złoty medal na 100 m i 200 m – Adrian We-
sela z UKS Orkan Środa Wlkp. (na zdjęciu 
ze swoim trenerem Januszem Szostakiem). 
Chód na 5000 metrów –złoto dla Emilii Grę-
ziak WLKS Iganie Nowe. Srebrny medal w 
biegu na 400 m – Karolina Łozowska z KS 
Podlasie Białystok, jej wynik 55.74 to rekord 
życiowy. Złoto na 400 m –Natan Fiedeń LKS 
Pszczyna, który uzyskał czas 48.08 – nowy 
rekord życiowy. W biegu na 2000 m z prze-
szkodami srebro zdobył Mateusz Wielgus 
KS Podlasie Białystok. W rzucie oszczepem 
brąz wywalczyła Joanna Hajdrowska RLTL 
ZTE Radom – 47.74 m rekord życiowy. Brą-
zowy medal w biegu na 200 m zdobyła, bi-
jąc rekord życiowy 24.94, Marlena Gola KS 
Podlasie Białystok. Złoto w chodzie na 10 km 
wywalczył nasz reprezentant na mistrzostwa 
globu kadetów w Cali Arkadiusz Drozdro-
wicz PLKS Gwda Piła, a brąz Michał Wiater 
KS Agros Zamość. W rzucie młotem srebro 
zdobył Kamil Swancar LUKS Orkan Wrze-
śnia. Brązowy medal w biegu na 800 m –We-
ronika Dworecka OKLA Ostrołęka, w biegu 
panów na tym dystansie srebro wywalczył z 
rekordem życiowym 1:53.58 Patryk Kozłow-
ski RLTL ZTE Radom. 

Podnoszenie ciężarów. Pod koniec maja 
odbyły się młodzieżowe mistrzostwa Polski, 
medale zdobyła czwórka zawodników szko-
lonych w OSSM LZS – złoto Patryk Słowi-
kowski (77 kg, CLKS Mazovia Ciechanów), 
srebro – Karolina Chryst (+69 kg, KS Pro-
mień Opalenica) i Marcin Tomczyk (56 kg, 
LUKS Gryf Bujny), brąz – Dominik Miko-
łajczyk (77 kg, UOLKA Ostrów Mazowiec-
ka). Na sierpniowych mistrzostwa Europy 
do lat 15 brązowy medal wywalczyła Milena 
Rutkowska (CLKS Mazovia Ciechanów, w 
kat. wagowej 69 kg). 

Zapasy. Na mistrzostwach Europy kade-
tów (sierpień) złoto zdobył Gerard Kurni-
czak KS Sobieski Poznań (kat. wag. 85 kg, 
styl klasyczny) a w składzie polskiej repre-
zentacji byli jeszcze: styl klasyczny – Mate-
usz Szewczuk AKS Piotrków Trybunalski, 
Damian Metza GKS Cartusia Kartuzy; styl 
wolny – Damian Chołuj AKS Białogard i 
Kamil Banaszek LKS Mazowsze Teresin.

Łucznictwo. Na mistrzostwach Polski ju-
niorów i młodzieżowców, które w sierpniu 
odbyły się w Żywcu medale zdobyli następu-
jący zawodnicy objęci szkoleniem w OSSM 

LZS: indywidualnie – złoto – Kasper Helbin 
KS Obuwnik Prudnik, srebro – Marek Sza-
fran z KS Społem Łódź i Sylwia Zyzańska 
LKS Łucznik Żywiec, Milena Barakońska KS 
Obuwnik Prudnik, brąz – Martyna Kalwi-
nek KS Społem Łódź i Katarzyna Kielec KS 
Obuwnik Prudnik; mikst – złoto – Karolina 
Farasiewicz, i Kacper Helbin KS Obuwnik 
Prudnik, srebro – Magdalena Śmiałkowska i 
Marek Szafran KS Społem Łódź, brąz – Mo-
nika Wierzchowska i Adam Jurzak GLKS 
Unia Pielgrzymka i Milena Barakońska i 
Grzegorz Kobyliński KS Obuwnik Prudnik. 
Do tego prawie wszyscy dołożyli medale w 
drużynach. Na OOM złoty medal indywidu-
alnie zdobyła Gloria Juszczuk LKS Łucznik 
Żywiec.

Kolarstwo. W zasadzie dziś czołówka 
najlepszych kolarek na torze i szosie w kate-
goriach młodzieżowych to dziewczęta z klu-
bów LZS, większość szkolona w OSSM LZS. 
Na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w 
kolarstwie torowym, które odbyły się w lip-
cu w Atenach złoty medal zdobyła Justyna 
Kaczkowska UKS Gimnazjum Twoja Meri-
da Imielin, srebro jadąc w drużynie zdobył 
Patryk Rajkowski UKS Mróz Jedynka Kór-
nik, w sprincie drużynowym srebro zdobyły 

Weronika Humelt UKS Mróz Jedynka Kór-
nik, Justyna Kaczkowska i Nikola Różyńska 
ALKS Stal Grudziądz, w sprincie indywidu-
alnym brąz zdobyła Julita Jagodzińska KK 
Tarnovia Tarnowo Podgórne. W sierpniu 
Agnieszka Skalniak TKK Pacific Toruń zo-
stała mistrzynią Europy juniorów w jeździe 
indywidualnej na czas, jest też aktualną mi-
strzynią Polski w wyścigu ze startu wspólne-
go (na zdjęciu z medalem)

Tenis stołowy. Na Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży, czyli indywidualnych i 
drużynowych mistrzostwach Polski kadetów 
złoto w grze podwójnej zdobyła Wiktoria 
Ziemkiewicz GKLS Nadarzyn, złoto wśród 
kadetów wywalczyli Kacper Petaś MLKS 
Ostródzianka Ostróda i Wojciech Chrząszcz 
LUKS Warmia Lidzbark Warmiński.
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To nie są zmarnowane pieniądze
Osiągnięcia zawodników szkolonych w OSSM LZS



15. Ogólnopolski Turniej Dziewcząt LZS „Piłkarska Kadra Czeka”

Na „Medyczki” nie ma mocnych

Piłkarki KKPK „Medyk” Konin (woj. wielkopolskie) po raz czwarty z rzędu wygrały Finał Centralny Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcząt 
LZS „Piłkarska Kadra Czeka”. Była to jego 15. edycja, a więc mały jubileusz. Bilans zwycięstw dziewcząt z Konina jest imponujący – 
startowały w 13 turniejach, wygrały go 8 razy, najgorsze miejsce jakie w „PKCz” zajęły to szóste (pierwszy turniej). Brawo „Medyk” – 
dobry prezent dla klubu w 30-lecie jego istnienia.

Finał odbył się w dniach 1-7 sierpnia 2015 
r. w Prószkowie k. Opola na obiektach Wo-
jewódzkiego Ośrodka Szkolenia Młodzieży 
przy Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza. 
Turniej dofinansowało Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Organizatorem imprezy było 
Krajowe Zrzeszenie LZS, a współorganizato-
rem: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu 
oraz Opolski Związek Piłki Nożnej. W finale 
uczestniczyło 13 zespołów.

W ceremonii otwarcia i zamknięcia fina-
łu centralnego uczestniczyli: z-ca przewod-
niczącego Rady Głównej KZ LZS Wacław 
Hurko, przewodniczący Wojewódzkiego 
Zrzeszenia LZS w Opolu Gerard Halama, 
wiceprzewodniczący WZ LZS w Opolu Ma-
rek Procyszyn i Iwona Kusińska-Kania z 
biura Krajowego Zrzeszenia LZS.

Od kilku lat, gdy inne zespoły startujące 
w „PKCz” słyszą, że z Wielkopolski będzie 
startowała drużyna KKPK „Medyk” Konin, 
z góry zakładają, że pierwsze miejsce zare-
zerwowane jest dla „Medyczek”. I niestety 
nie często się mylą. Ale też nie jest to dla 
nikogo niespodzianką, wszak KKPK Medyk 
Konin to w ostatnich latach najlepszy klub 
w polskiej piłce nożnej kobiet – aktualne 
mistrzynie Polski, 5-krotny zdobywca Pu-
charu Polski, 8-krotny wicemistrz, w ubr. 
dotarł 1/16 finału Ligi Mistrzyń. W Koni-

nie praca z piłkarską młodzieżą jest bardzo 
ważna, bo przecież dziewczęta z drużyn ju-
niorek młodszych i juniorek zasilą szeregi 
podstawowej drużyny seniorskiej i trafią do 
reprezentacji kraju, jak Ewa Pajor czy Anna 
Szymańska.

W eliminacjach naszego turnieju piłkar-
ki „Medyka” wygrały 19:0 z Gimnazjum w 
Strzybodze (woj. łódzkie) i 9:0 z UKS „Het-
manki” Włoszczowa (woj. świętokrzyskie), 
w ćwierćfinale pokonały 6:0 MLKS „Polo-
nia” Środa Śląska (woj. dolnośląskie), w pół-
finale LUKS „Sportowa Czwórka” Radom 
(woj. mazowieckie) 8:0, a w finale LKS „Rol-
nik” Biedrzychowice (woj. opolskie) 3:0. Jak 
widać żadnej drużynie nie udało się poko-
nać bramkarki „Medyka” – bilans 45:0!

Więcej emocji dostarczyły mecze dru-
żyn, które zajęły dwa kolejne miejsca na 
podium. LKS „Rolnik” Biedrzychowice w 
eliminacjach pokonał 15:0 KS „Orzeł” Pa-
wonków (woj. śląskie), następnie wygrał 2:0 
z KS „Techform Orzeł” Wólka Niedźwiedz-
ka (woj. podkarpackie) i 5:0 z GKS „Forty” 
Piątnica (woj. podlaskie), w ćwierćfinale 
pokonał 2:1 GOSRiT Luzino (woj. pomor-
skie). Najtrudniej było w półfinale, tu pod-
opieczne Beaty Kiersztajn i Sandry Sukien-
nik zmierzyły się z LKS „Naprzód” Sobolów 
(woj. małopolskie). Mecz w regulamino-
wym czasie zakończył się wynikiem 0:0. W 
pierwszej połowie dominowały zawodniczki 

z Małopolski, które nie wykorzystały trzech 
znakomitych okazji do strzelenia bramki. 
W rzutach karnych lepsze były „Rolniczki” 
– wygrały 4:2, a karne strzeliły: Julia Dec, 
Wiktoria Pawlikowska, Wiktoria Bielak, 
Paulina Procyszyn. Przegrały finałowy 
mecz z Medykiem, ale w pierwszej połowie 
nie ustępowały pola dziewczętom z Konina, 
miały więcej okazji do strzelenia bramki, 
ale ich nie wykorzystały, w drugiej połowie 
opadły z sił i do głosu doszły „Medyczki”, i 
strzeliły 3 bramki. Dla „Rolniczek” był to 
piąty występ w turnieju „PKCz” – w 2010 
roku zajęły 2 miejsce, a w latach 2012-2014 
– 3 miejsce.

Trzecie miejsce w turnieju zajęły przed-
stawicielki woj. mazowieckiego – LUKS 
„Sportowa Czwórka” Radom, podopieczne 
trenera Pawłowskiego, tzw. „Luksiary”, któ-
re w eliminacjach pokonały MLKS „Polo-
nia” Środa Śląska (woj. dolnośląskie) 10:0 i 
UKS „Orzeł” Kłoczew (woj. lubelskie) 9:0, 
w ćwierćfinale wygrały 7:1 z Gimnazjum w 
Strzybodze (woj. łódzkie), w półfinale prze-
grały 8:0 z Medykiem Konin i w ten sposób 
pozostała im walka o trzecie miejsce. Ten 
mecz tak skomentowano na stronie interne-
towej klubu – Luksiary U-15 w meczu półfi-
nałowym nie wytrzymały ciśnienia i dostały 
srogą lekcję. Była to zarazem najwyższa po-
rażka Luksiar w 3-letniej historii występów w 
tym turnieju. Zagrały bardzo słabo popełnia-
jąc bardzo dużo szkolnych błędów w obronie. 
Jedynym plusem jest to, że mogły zaobserwo-
wać u rywalek jak można bardzo dobrze grać 
w piłkę nożną.

Bohaterką meczu o trzecie miejsce z 
LKS „Naprzód Sobolów” była niewątpliwie 
bramkarka „Luksiar” Weronika Wierz-
bicka. W regulaminowym czasie mecz za-
kończył się wynikiem bezbramkowym. W 
karnych wygrały 3:1, etatową bramkarkę 

1. KKPK „Medyk” Konin (woj. wielkopolskie)
2. LKS „Rolnik” Biedrzychowice (woj. opolskie)
3. LUKS „Sportowa Czwórka” Radom (woj. mazowieckie)
4. LKS „Naprzód” Sobolów (woj. małopolskie)
5. LZS GOSRiT Luzino (woj. pomorskie)
6. MLKS „Polonia” Środa Śląska (woj. dolnośląskie)

7. KS „Techform Orzeł” Wólka Niedźwiedzka (woj. podkarpackie)
8. Gimnazjum w Strzybodze (woj. łódzkie)
9-13. ZS Janowiec Kościelny (woj. warmińsko-mazurskie), UKS 
„Orzeł” Kłoczew (woj. lubelskie), KS „Orzeł” Pawonków (woj. 
śląskie), GKS „Forty” Piątnica (woj. podlaskie), UKS „Hetmanki” 
Włoszczowa (woj. świętokrzyskie).

Prószków k/Opola 2015

Klasyfikacja końcowa
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„Luksiar” Agnieszkę Kucharską zastąpiła 
właśnie Weronika Wierzbicka, która obro-
niła trzy rzuty karne przeciwniczek. Dla 
LUKS „Sportowa Czwórka” Radom to trze-
cie „pudło” w trzech występach w „PKCz” 
– w dwóch ostatnich latach zajmowały dru-
gie miejsce przegrywając w finale jedynie z 
„Medykiem” Konin.

Najlepsze drużyny za miejsca 1-3 otrzy-
mały medale i nagrody rzeczowe, wszystkie 

drużyny otrzymały puchary i pamiątkowe 
zdjęcia grupowe, trenerzy upominki rzeczo-
we. Komplet strojów piłkarskich dla zwycię-
skiej drużyny ufundowało PZU. Pozostali 
sponsorzy turnieju to: Polski Związek Piłki 
Nożnej, Tim Firma Handlowo-Usługowa 
Grzegorz Paliszewski, Firma SALTEX.

Przyznano także nagrody indywidualne. 
Królową strzelców została Paulina Woł-
czyńska – 11 bramek – LUKS „Sportowa 

Czwórka” Radom, najlepszą zawodniczką 
– Joanna Węcławek KKPK „Medyk” Konin, 
najlepszą bramkarką – Karolina Fiedoro-
wicz KKPK „Medyk” Konin, najaktywniej-
szą zawodniczką – Paulina Procyszyn LKS 
„Rolnik” Biedrzychowice.

Brawa należą się wszystkim drużyną, za 
zaangażowanie, poziom sportowy i mimo 
tropikalnych wręcz warunków jakie pano-
wały podczas turnieju, radość z grania.
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Historia turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” Dziewcząt

Pod koniec lat 90-tych XX wieku przy 
piłkarskich klubach LZS zaczęły powstawać 
sekcje kobiece. Piłka stawała się też coraz 
bardziej popularna w szkołach. Krajowe 
Zrzeszenie LZS postanowiło więc wprowa-
dzić do swojego programu turniej piłkarski 
dziewcząt do lat 15. 

W 2001 roku rozegrano I Finał Central-
ny Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska 
Kadra Czeka” Dziewcząt, który odbył się 
w Lubartowie. Na wszystkich szczeblach 
wystartowało w nim około 400 drużyn. W 
finale centralnym znalazło się 7 zespołów. 
Pierwszy turniej wygrały piłkarki z GLKS 
„Zryw” Książki, woj. kujawsko-pomorskie, 
których trenerem był Paweł Borkowski, 
świeżo wówczas upieczony absolwent AWF. 

Kolejny turniej (2002) odbył się w Kowa-
lewie Pomorskim. Tytuł obroniły piłkarki 
„Zrywu”. W tym turnieju w eliminacjach 
startowało blisko 700 drużyn, a w finale 8.

Finał trzeciego (2003) i czwartego (2004) 
turnieju odbył się w Słubicach – w elimina-
cjach startowało (w każdym z turniejów) 
ponad 800 drużyn, a w finale centralnym 8. 
III turniej wygrały piłkarki LZS „Tęcza” Kie-
krz Kozłowki, a IV – KKPK Medyk Konin. 

Piąty turniej (2005) odbył się w Miejskiej 

Górce – w eliminacjach startowało ponad 
600 drużyn. W finale centralnym walczyło 
8 – ponownie wygrał KKPK Medyk Konin.

Na szósty turniej finalistki przyjechały do 
Konina. W eliminacjach wystartowało po-
nad 500 zespołów. Turniej, w którym starto-
wało 8 drużyn, wygrały po raz trzeci z rzędu 
zawodniczki KKPK Medyk Konin.

W latach 2007-2009, głównie ze względów 
finansowych, w finale centralnym startowa-
ły tylko cztery drużyny. Ilość startujących 
w eliminacjach zespołów nie zmniejszyła 
się mimo tego ograniczenia – i tak w 2007 
roku o prawo udziału w finale walczyło ok. 
700 drużyn, w 2008 – ok. 500 drużyn a 2009 
roku ponad 900. W tych latach finał cen-
tralny odbywał się w Słubicach. Siódmy fi-
nał wygrała drużyna KS Michałowo, ósmy 
UMKS Ostrowia Ostrówek a dziewiąty 
LUKS Ecoren Ziemia Lubińska.

W dziewiątym turnieju III miejsce zajęła 
drużyna KKPK Medyk Konin, w jej składzie 
grała jedna z najlepszych obecnie piłkarek 
w Polsce Ewa Pajor, która została królową 
strzelców. Turniej żonglerki piłką na tym 
turnieju wygrała inna zawodniczka Medyka, 
dziś też robiąca reprezentacyjną karierę, Ka-
tarzyna Konat. Ale najlepszą wtedy piłkar-
ką wybrano Małgorzatę Barbasiewicz UKS 
Andrusy Lipnik.

W 2010 roku X turniej odbył się w Prósz-
kowie k. Opola. W eliminacjach startowało 
ponad 400 drużyn. W finale centralnym o 
zwycięstwo walczyło 7 zespołów. Wygrały 
„Medyczki” z Konina. Najlepszą bramkar-
ką tego turnieju była zawodniczka z Koni-
na Agnieszka Gizler, która w 2013 przeszła 
do zespołu RES Roma Calcio (liga włoska). 
Najlepszą zawodniczką wybrano Magda-
lenę Szaj z Gimnazjum w Barczewie. Dziś 

20-letnia piłkarka gra w niemieckim Turbi-
ne Poczdam. Najaktywniejszą zawodniczką 
wybrano Agatę Sobkowicz z LKS Rolnik 
Biedrzychowice, która w tym roku została 
wypożyczona z Rolnika do beniaminka eks-
traklasy - AZS-u Wałbrzych.

XI turniej (2011) odbył się w Grudzią-
dzu. Przyjechało 11 drużyn. W eliminacjach 
startowało ich ponad 500. Turniej wygrała 
drużyna UKS Sparta Daleszyce. Królową 
strzelców została Natalia Klyta z ISD AJD 
Częstochowa, też powoływana obecnie do 
reprezentacji krajowej.

XII turniej odbył się w Siedlcach, star-
towało 13 drużyn. Ponownie „na tronie 
zasiadła” drużyna Medyka Konin. W eli-
minacjach startowało ponad 400 drużyn. 
Najlepszą zawodniczką turnieju została Ewa 
Sobolewska a królową strzelców Sylwia Ma-
tysik (obecnie reprezentacja U-19) – obie z 
Medyka Konin.

Kolejny turniej (XIII) odbył się w Prósz-
kowie k. Opola. W eliminacjach startowało 
ponad 500 drużyn. W 2013 roku w finale 
centralnym startowało 13 drużyn – i znowu 
najlepsze były „Medyczki”. Najaktywniejszą 
zawodniczką została Aleksandra Dubiel 
z Rolnika Biedrzychowice, królową strzel-
ców Natalia Robiega z Medyka, najlepszą 
zawodniczka Edyta Bator Tygryski Święto-
chłowice.

XIV turniej odbył się ponownie w Prósz-
kowie k. Opola. W eliminacjach startowało 
ponad 600 drużyn, w finale uczestniczyło 
tylko 12. Wygrał znowu Medyk. Królową 
strzelców została Aleksandra Witczak, a 
najlepszą zawodniczką Marta Fil – obie z 
Medyka.

W sumie w czternastu turniejach starto-
wało ponad 8300 drużyn.
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5. Ogólnopolski Turniej Dziewcząt i Chłopców LZs 

  „Mała piłkarska Kadra czeka” U-13 – siedlce 2015

Triumfowali – KKPK Medyk Konin – dziewczęta 
Akademia Piłkarska Gołcza – chłopcy

Organizatorami finału było Krajowe 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe i Wo-
jewódzki Ludowy Klub Sportowy Siedlce-
Nowe Iganie przy współudziale Samorządu 
Województwa Mazowieckiego, Starostwa 
Powiatowego w Siedlcach, Urzędu Miasta 
Siedlce, Urzędu Gminy Siedlce i Gminy Wi-
śniew, Mazowieckiego Zrzeszenia LZS oraz 
20 sponsorów publicznych i prywatnych. 
Impreza została dofinansowana ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ceremonii otwarcia i zamknięcia tur-
nieju uczestniczyli m.in.: Marcin Brzych-
cy, naczelnik w Departamencie Sportu dla 
Wszystkich MSiT, Zdzisław Wawrzewski, 
skarbnik RG KZ LZS, Helena Koziej, dy-
rektor Biura KZ LZS, Wacław Słomkowski 

i Jan Graliński, wiceprzewodniczący Ko-
misji Sportu Powszechnego KZ LZS, Woj-
ciech Kudelski, prezydent Miasta Siedlce, 
Mirosław Krusiewicz, dyrektor Departa-
mentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzę-
du Marszałkowskiego w Warszawie, Adam 
Próchnicki, prezes WLKS Nowe Iganie oraz 
Andrzej Rymuza, sekretarz Powiatu Sie-
dleckiego. 

W turnieju dziewcząt najlepsze okazały 
się przedstawicielki województwa wielko-
polskiego – KKPK Medyk Konin, wygry-
wając turniej po raz drugi z rzędu. Seniorki 
tego klubu zdobyły w poprzednim sezonie 
mistrzostwo Polski, a także zadebiutowały 
w Lidze Mistrzyń. Widać, że Medyk wła-
ściwie wykonuje swoją pracę z młodzieżą, o 
czym świadczy zwycięstwo w Siedlcach. Na 
co dzień trenerką dziewcząt jest znakomita 

bramkarka Medyka i reprezentantka Polski 
Anna Szymańska. 

Medyczki w drodze „po złoto” pokona-
ły Rolnika Biedrzychowice 8:2, wygrały z 
Dublerem Opole 1:0, w ćwierćfinale z Ty-
gryskami Świętochłowice 2:0, a w półfinale 
zawodniczki z Konina pokonały Kormorana 
Brzydowo 6:1.

W finale „Medyczki” pokonały (ponow-
nie) UKS Dubler Opole Lubelskie (woj. 
lubelskie) 2:0. W ubiegłym roku piłkarki z 
woj. lubelskiego były tuż za podium. Trene-
rem Dublera jest Grzegorz Starczynowski, 
można powiedzieć weteran w tym zawodzie 
– szkoleniem młodzieży zajmuj się już 34 
lata. I ma spore osiągnięcia. 

W meczu o trzecie miejsce LUKS „Kor-
moran” Brzydowo (woj. warmińsko-ma-
zurskie) pokonał 3:0 LUKS „Kusy” Suchań 
(woj. zachodniopomorskie).

Trzecie miejsce dziewcząt z LUKS Kor-
morana Brzydowo (woj. warmińsko-mazur-
skie) to ich olbrzymi sukces – w poprzed-
nim turnieju uplasowały się na 13, ostatnim 
miejscu. Piłkarki tego klubu, na co dzień 
trenujące pod skrzydłami Jacka Lorenca, 
przyjechały do Siedlec pod opieką dwóch 
młodych trenerek Patrycji Kucharczyk i 
Pauliny Goszczyńskiej (również wychowa-
nek tego klubu). Wyszły z grupy z pierw-
szego miejsca. W fazie ćwierćfinałowej trzy 
z siedmiu zawodniczek doznały kontuzji. 
Walka o miejsce na podium stała więc pod 
znakiem zapytania. Zwyciężył jednak upór 
i chęć walki – dziewczęta postanowiły grać 
dalej! W ćwierćfinale pokonały Naprzód So-
bolów dopiero w rzutach karnych, w półfi-

nale przegrały (6:1) z Medykiem Konin. 
Za najlepszą zawodniczkę turnieju uzna-

no Kingę Kozak (KKPK Medyk Konin), 
natomiast wśród bramkarek doceniono 
Amelię Zagozdon (UKS Dubler Opole Lu-
belskie). Najwięcej bramek zdobyła Paulina 
Wołczyńska, reprezentująca barwy LUKS 
Sportowa Czwórka Radom.

W czasie turnieju dziewcząt rozegrano 
39 meczów, w których padło 176 bramek, 
czyli 4,5 bramki na mecz.

l l l

Finałowy mecz Akademii Piłkarskiej 
Gołcza z SP w Goździe (5:1) oglądali 
m.in.: wójt tej gminy Lesław Blacha, pre-
zes Akademii Krystyna Marczewska, radny 
Mirosław Wójcikowski oraz rodzice zawod-
ników. – Obiecałem chłopcom, że jeżeli dotrą 
do finału, przyjadę na mecz i musiałem 
dotrzymać słowa. Ten sukces jest na pewno 
dla nas miłym zaskoczeniem. Czasem żar-
towaliśmy z trenerami, że chcemy osiągać 
sukcesy, ale mistrzami Polski nie będziemy. 
A jednak udało się – mówił po wygranym 
meczu wójt Lesław Blacha.

To zwycięstwo to największy sukces 
w historii klubu oraz gminy Gołcza. W 
Siedlcach ekipa z Małopolski pokonała LKS 
Chojniak Wieniawa 2:1, SP Jaświły 10:2, ule-
gła BUKS Barczewo 2:3, wygrała z Wierną 
Małogoszcz 4:3 (AP Gołcza przegrywała 
już 0:3), a w półfinale okazała się lepsza od 
Włókniarza Moszczenica, zwyciężając 4:0. 

W zwycięskiej drużynie grali: Mateusz 
Palik, Tobiasz Łuszczek, Mariusz Krzyżek, 
Jan Halczuch, Jakub Lis, Jakub Konstantyn, 

W dniach 22 – 24 lipca w Siedlcach, na czterech boiskach Agencji Rozwoju Miasta przy ul. Jana Pawła II 6, odbył się Finał Centralny 
5. Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcząt i Chłopców LZS „Mała Piłkarska Kadra Czeka” U-13. W imprezie wzięło udział prawie 300 
młodych piłkarek i piłkarzy (13 drużyn chłopców i 14 dziewcząt), wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach powiatowych i wo-
jewódzkich. Wśród dziewcząt zwyciężyła drużyna KKPK Medyk Konin (wielkopolskie), wśród chłopców pierwsze miejsce zajęła 
Akademia Piłkarska Gołcza (małopolskie).
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Jakub Drożdż, Michał Łuszczek, Bartosz 
Paczos oraz Jakub Czaja.

Drużyna trenowana przez Marka 
Machnika i Marcina Dudzińskiego w 
minionym sezonie występowała w małopol-
skiej lidze młodzików, wygrała też kilka tur-
niejów i jest wizytówką klubu. Aby zagrać w 
finałowym turnieju, zespół z powiatu mie-
chowskiego musiał wygrać rozgrywki woje-
wódzkie. Podczas turnieju w Swoszowicach 
AP Gołcza wyprzedziła Gród Podegrodzie, 
Zatorzankę oraz LKS Łękawica. 

Lokalny samorząd w sposób szczegól-
ny uhonorował młodych piłkarzy po ich 
powrocie z turnieju. Zostali zaproszeni 
29 lipca na XI sesję Rady Gminy Gołcza, 
gdzie mogli pochwalić się swoimi trofeami i 
dodatkowo zostali nagrodzeni dyplomami i 
drobnymi upominkami.

Swoją drużynę dopingował w Siedlcach 
także wójt gminy Kłoczew, Zenon 
Stefanowski. Jego zespół, czyli Szkoła 
Podstawowa w Goździe (woj. lubelskie) 
zajmując drugie miejsce także osiągnęła 
olbrzymi sukces, bo, również w tak dużym 
turnieju startowała po raz pierwszy. 

Drużyna wystąpiła w składzie: Krystian 
Koszara, Cezary Szczybelski, Sebastian 
Okoń, Bartosz Talarek, Mateusz Mućka, 
Jakub Pawlak, Jakub Hejduk, Patryk Pawlak, 
Michał Sowa. Opiekunami zespołu byli 
Witold Łukasiak i Paweł Kania. Ten sukces 
- jak powiedział ktoś z drużyny jest tym bar-
dziej cenny, że w pokonanym polu zostawili 
zespoły, które są drużynami klubowymi lub 
akademiami, a oni tworzą „tylko” drużynę 
szkolną.

W meczu o trzecie miejsce GLKS 
Włókniarz Moszczenica (woj. łódzkie) 
wygrał z Pasjonatem Dankowice (woj. ślą-
skie) – 5:0. 

Trofeum dla najlepszego zawodnika całe-
go turnieju powędrowało w ręce Jakuba 
Konstantyna (AP Gołcz). Numerem 
jeden wśród bramkarzy uznano Krystiana 
Koszarę (Szkoła Podstawowa w Goździe), 
zaś najlepszym strzelcem okazał się Kacper 
Głódź (Szkoła Podstawowa w Jaświłach).

W turnieju chłopców strzelono 200 bra-
mek w 33 meczach, co daje imponującą 
średnią – ciut więcej niż 6 goli na mecz.

Wszystkie mecze były dostarczyły zarów-
no zawodnikom, trenerom i kibicom nie-
zwykłych emocji. Oglądaliśmy piłkę nożną 
w najlepszym wydaniu, bez gry na czas, 
złośliwych fauli taktycznych i „gwiazdo-
rzenia”. Choć chłopcy i dziewczęta rywali-
zowali oddzielnie, to nie było widać różnic 
w przygtowaniu technicznym, motoryce i 
kondycji. 

Wszystkie zespoły otrzymały puchary 
i oprawione w ramki pamiątkowe zdjęcia 

drużyny, wykonane w czasie zawodów. Zdo-
bywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali 
do tego czeki – nagrody pieniężne.

W ramach programu towarzyszącego 
młodzież korzystała z basenu w Parku Wod-
nym, zwiedzała Siedlce oraz uczestniczyła w 
spotkaniu integracyjnym z dyskoteką i róż-
nymi konkursami. 

Relację z zawodów transmitowała Telewi-
zja TVP Warszawa oraz prasa – Tygodnik 
Siedlecki i Życie Siedleckie. 

Spotkania prowadzili sędziowie z OZPN 
w Siedlcach, obsługę medyczną pełnili ra-
townicy Pogotowia Ratunkowego w Siedl-
cach. 

Na zakończenie Turnieju uczestnicy zło-
żyli podziękowanie za bardzo dobre przygo-
towanie i przeprowadzenie imprezy udoku-
mentowane specjalną pamiątkową księgą ze 
zdjęciami i wpisami wszystkich drużyn.

Wszystkim uczestnikom tego turnieju na-
leżą się ogromne brawa, za to że mimo tropi-
kalnego upału do każdego meczu wychodzi-
li pełni zaangażowania i woli walki.

Do zobaczenia za rok.

Kolejność w turnieju dziewcząt: 
1. KKPK Medyk Konin (woj. wielkopolskie), 
2. UKS „Dubler” Opole Lubelskie (woj. lubelskie)
3. LUKS „Kormoran” Brzydowo (woj. warmińsko-mazurskie)
4. LUKS „Kusy” Suchań (woj. zachodniopomorskie)
5. LUKS „Sportowa Czwórka” Radom (woj. mazowieckie)
6. UKS „Tygryski” Świętochłowice (woj. śląskie)
7. KTS-K LZS GOSRiT Luzino (woj. pomorskie)
8. LKS „Naprzód” Sobolów (woj. małopolskie)
9. UKS „Zorza” Pęgów (woj. dolnośląskie)

10. Złote Piaski LKS Świnice Warckie (woj. łódzkie)
11. LKS „Rolnik” Biedrzychowice (woj. opolskie)
12. UKS „Orkan” Poświętne (woj. podlaskie)
13. LUKS „Wisła” Nowy Korczyn (woj. świętokrzyskie)
14. UKS „Jedynka” Strzelce Krajeńskie (woj. lubuskie)

Kolejność turnieju chłopców: 
1. Akademia Piłkarska Gołcza (woj. małopolskie)
2. Szkoła Podstawowa w Goździe (woj. lubelskie)
3. GLKS „Włókniarz” Moszczenica (woj. łódzkie)
4. LKS „Pasjonat” Dankowice (woj. śląskie)
5. UKS „Orlik” Prudnik (woj. opolskie)
6. UKS BUKS Barczewo (woj. warmińsko-mazurskie)
7. MKS „Wierna” Małogoszcz (woj. świętokrzyskie)
8. UKS „Olimpia” Bobolice (woj. zachodniopomorskie)
9. MKS „Łucznik” Strzelce Krajeńskie (woj. lubuskie)

10. LZS Bojano (woj. pomorskie)
11. Szkoła Podstawowa w Jaświłach (woj. podlaskie)
12. LKS „Chojniak” Wieniawa (woj. mazowieckie)
13. KKS „Biały Orzeł” Koźmin Wielkopolski 
 (woj. wielkopolskie). 
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31. Finał Centralny Ogólnopolskiego 
Turnieju Chłopców LZS „Piłkarska Kadra 
Czeka” im. Stanisława Tymowicza odbył się 
w dniach od 7 do 13 sierpnia na gościnnych 
obiektach SOSiR w Słubicach. Na turniej 
przyjechało 16 reprezentacji poszczególnych 
województw, które najpierw w grupach, a 
następnie w meczach finałowych walczyły o 
Puchar Ministra Sport i Turystyki oraz tytuł 
mistrza Krajowego Zrzeszenia LZS w swojej 
kategorii wiekowej.

Organizatorem turnieju było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Lubuskie Zrzeszenie LZS 
w Gorzowie Wlkp. Impreza została dofi-
nansowana przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki. Partnerami turnieju byli: Bur-
mistrz Słubic, Starosta Słubicki, Wojewoda 
Lubuski, Marszałek Województwa Lubu-
skiego, SOSiR, Kostrzyńsko-Słubicka Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna, PZPN i MKS 
Polonia Słubice.

Uroczyste otwarcie turnieju odbyło się 8 
sierpnia. Z powodu upałów ceremonię skró-
cono do minimum. Krótkie przemówienia 
wygłosili: Krzysztof Piasek, sekretarz KZ 
LZS, Tomasz Ciszewicz, burmistrz Słubic, 
Piotr Łuczyński – starosta Słubicki. Wśród 

zaproszonych gości byli również Jarosław 
Sadowski – radny Rady Miejskiej w Słubi-
cach oraz Mirosław Wrzesiński z firmy Col-
loseum Marketing Sport (jeden ze sponso-
rów turnieju).

Jednym z najciekawszych i najważniej-
szych dla uczestników tego turnieju wyda-
rzeń są zawsze pokazowe zajęcia treningowe 
ze znanym trenerem. W tym roku do Słubic 
przyjechał trener kadry narodowej U-21 
Marcin Dorna, od wielu lat zaprzyjaźniony 
z naszym turniejem. Jak mówili zawodnicy 
i trenerzy zajęcia były interesujące. Z kolei 
Marcin Dorna ocenił, że turniej stał na wy-
sokim poziomie, miał kilku wyróżniających 
się zawodników, ale generalnie przygotowa-

nie kondycyjne, techniczne i motoryczne 
zawodników nie budziło zastrzeżeń. Widać, 
że drużyny trenowane są przez specjalistów 
od piłki nożnej. Mecz finałowy oglądał także 
trener kadry narodowej U-15 i U-16 – Ro-
bert Wójcik.

LKS „Wilga” Garwolin zanim „zasiadła 
na mistrzowskim tronie” w meczach elimi-
nacyjnych pokonała 5:0 MKS „Olimp-Po-
goń” Staszów (woj. świętokrzyskie), 6:0 LKS 
Haczów (woj. podkarpackie), zremisowała 
1:1 z LKS „Rawys” Raciąż (woj. kujawsko-
pomorskie), w ćwierćfinale pokonała MKS 
„Odra” Ścinawa (woj. dolnośląskie) 6:0, w 
półfinale wygrała 2:1 z ubiegłorocznym 
zwycięzcą turnieju LKS „Omega” Kleszczów. 
W finale pokonała 3:1 KS „Polonia” Środa 
Wlkp., bramki dla mistrzów LZS strzelili w 
tym meczu: Rafał Macioszek, Jakub Szwed i 
Przemysław Sobieszek. Radość po ostatnim 
gwizdku sędziego była ogromna, wznosili 

okrzyki, biegali jak szaleni po boisku, a na 
końcu cała drużyna wskoczyła do basenu, 
który znajduje się tuż za bieżnią stadionu.

Chłopcy z Garwolina na co dzień grają 
w klubie GKS „Wilga” Garwolin, który ma 
piękną tradycję, istnieje od 1922 roku. Ich 
trenerem jest Łukasz Grązka, prezesem klu-
bu Waldemar Mrugała, który na bieżąco 
informował głównego sponsora klubu, czyli 
burmistrza Garwolina o wynikach drużyny. 
Po ostatnim gwizdku finału w rozmowie te-
lefonicznej padło pytanie – czyż nie warto 
było wydać tych kilku tysięcy na przejazd? 
Nagrodą dodatkową dla zespołu był kom-
plet strojów piłkarskich ufundowany przez 
PZU.

KS „Polonia” Środa Wielkopolska, wice-
mistrz LZS, to także klub z dużymi trady-
cjami – istnieje od 1919 roku. Na naszym 
turnieju drużyna składała się chłopców 
rocznik 2000 i 2001. „Wilga” Garwolin była 
jedyną drużyną, która ich pokonała. Finał 
rozpoczął się od prowadzenia „Polonistów” 
– bramkę z rzutu wolnego strzelił Grzegorz 
Małolepszy, ale jeszcze w tej samej połowie 
przeciwnicy wyrównali, a w drugiej strzelili 
dwie kolejne bramki. W drodze do finału, w 

31. Ogólnopolski Turniej Chłopców LZS „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza wygrała drużyna LKS „Wilga” Garwolin 
(woj. mazowieckie), zdobywając Puchar Ministra Sportu i Turystyki i tytuł mistrza Krajowego Zrzeszenia LZS. Zespół z Mazowsza 
startował w turnieju po raz pierwszy w jego historii, wygrali 5 meczów, jeden zremisowali, w finale pokonali KS „Polonia” Środa Wlkp. 
(woj. wielkopolskie) 3:1. Turniej odbywał się pod honorowym patronatem Ambasady Republiki Argentyńskiej, Ambasady Królestwa 
Belgii, Ambasady Republiki Czeskiej, Ambasady Republiki Francuskiej i Ambasady Republiki Federalnej Niemiec.

31. Ogólnopolski Turniej Chłopców LZS
 „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza Słubice 2015

LKS „Wilga” Garwolin
Mistrzem Zrzeszenia LZS
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meczach eliminacyjnych „Poloniści” poko-
nali 1:0 GKS Żukowo (woj. pomorskie), LKS 
„Zatorzanka” Zatorze (woj. małopolskie) 
3:0 i zremisowali 0:0 z UKS „Dubler” Opole 
Lubelskie. W ćwierćfinale pokonali 2:0 LKS 
„Błonie” Barwice (woj. zachodniopomor-
skie), w półfinale zaś wygrali z KS „Polonia” 
Raczki (woj. podlaskie) 4:1. Trenerem ze-
społu jest Waldemar Grześkowiak. 

Wicemistrz LZS zdobył Puchar Przewod-
niczącego RG KZ LZS, otrzymał też komplet 
strojów ufundowany przez Lubuskie Zrze-
szenie LZS w Gorzowie Wlkp.

W meczu o trzecie miejsce spotkały się 
drużyny LKS „Omega” Kleszczów i KS „Po-
lonia” Raczki – 3:0 wygrali ubiegłoroczni 
zwycięzcy turnieju, czyli „Omega” Klesz-
czów, których trenuje Jacek Drzewiecki. 
W nagrodę otrzymali puchar ufundowany 
przez PZPN i komplet piłek.

Zdobywcy czwartego miejsca KS „Polo-
nia” Raczki, to piłkarze Gimnazjum w Racz-
kach, ich trenerem na co dzień jest Jarosław 
Michałowski, w Słubicach drużynę prowa-
dził Mariusz Zalewski. Duży udział w przy-
gotowaniu chłopców do całych rozgrywek 

miały nauczycielki wf miejscowego gimna-
zjum Jolanta Buszko-Skrocka i Agnieszka 
Bucka. – W małym finale zagraliśmy bez 
trzech zawodników z podstawowego składu, 
którzy odczuwali już skutki turnieju, a na do-
datek w trzeciej minucie, z powodu kontuzji 
boisko opuścił nasz najskuteczniejszy piłkarz. 
Mieliśmy swoje szanse, w tym jedną sam na 
sam z bramkarzem rywali, ale ich nie wyko-
rzystaliśmy, za co zostaliśmy skarceni. Prze-
graliśmy zasłużenie, bo w tym dniu rywale 
byli po prostu lepsi. Ale z występu drużyny 
w całym turnieju jestem jednak zadowolony 
i to bardzo – podsumował wyprawę do Słu-
bic Mariusz Zalewski. W nagrodę otrzymali 
puchar ufundowany przez Jej Ekscelencję 
Panią Ambasador Republiki Argentyńskiej 
oraz materiały promocyjne. 

Drużyny, które zajęły miejsca od 5 do 8 
otrzymały puchary ufundowane przez ho-
norowych patronów turnieju: miejsce 5 
– Puchar Ambasady Republiki Federalnej 
Niemiec, 6 – Puchar Ambasady Królestwa 
Belgii, 7 – Puchar Ambasady Republiki Cze-
skiej, 8 – Puchar Ambasady Republiki Fran-
cuskiej oraz materiały promocyjne.

W turnieju przyznano również nagro-
dy indywidualne. Statuetki dla najlepszych 
zawodników ufundowała firma Colloseum 
Marketing Sport a nagrody rzeczowe Mar-
szałek Województwa Lubuskiego. Najlep-
szym zawodnikiem został Sebastian Jan-
kowski – KS „Polonia Raczki”, w nagrodę 
otrzymał też koszulkę reprezentacji Ar-
gentyny ufundowaną przez Jej Ekscelen-
cję Panią ambasador Patricię Beatriz Sa-
las – niech pójdzie więc w ślady Lionela 
Messi. Najlepszym strzelcem okazał się Mi-
chał Gieniul – KS „Polonia” Raczki – który 
strzelił 11 bramek, najlepszym bramkarzem 
został Łukasz Spychała KS „Polonia” Środa 
Wlkp. Jako nagrodę dodatkową otrzymali 
czapeczki i koszulki kibiców „Czerwonych 
Diabłów”, czyli reprezentacji Belgii ufun-
dowane przez JE Colette Taquet Ambasa-
dor Królestwa Belgii. Najlepszym trenerem 
wybrano Łukasza Grązka LKS „Wilga” Gar-
wolin, który uhonorowany został nagrodą 
Marszałka Województwa Lubuskiego. 

Puchar fair play ufundowany przez Sta-
rostę Słubickiego zdobyła drużyna MKS 
„Odra” Ścinawa, zespół otrzymał też nagro-
dy rzeczowe ufundowane przez Wojewodę 
Lubuskiego.

Wszystkie nagrody zostały wręczone 

podczas uroczystości zakończenia turnie-
ju, w której uczestniczyli m.in.: Wacław 
Hurko – wiceprzewodniczący RG KZ LZS, 
Katarzyna Osos – wojewoda lubuski, Sła-
womir Kulczyński – przedstawiciela Mar-
szałek Województwa Lubuskiego, Tomasz 
Stupienko – wicestarosta słubicki, Mariusz 
Olejniczak – przewodniczącego RM w Słu-
bicach, trenerzy Marcin Dorna i Robert 
Wójcik oraz gospodarz turnieju Jan Graliń-
ski, prezes LZ LZS w Gorzowie Wlkp. Naj-
pierw jednak Andrzej Martyniak, dyrektor 
sportowy turnieju podsumował krótko jego 
przebieg, zwracając uwagę na bardzo dobrą 
skuteczność piłkarzy, gdyż średnia meczowa 
wyniosła ponad 4 bramki.

Zarówno trenerzy, jak i zawodnicy chwa-
lili sobie pobyt w Słubicach, boiska były 
jak zwykle dobrze przygotowane, wszystko 
odbywało się zgodnie z harmonogramem, 

piłkarze mieli wolny wstęp na basen. Go-
spodarze spisali się na piątkę, ale nie byli 
zachwyceni wynikiem sportowym swojej 
drużyny – MKS „Polonia” Słubice odpadła 
po meczach eliminacyjnych, a piłkarze nie 
strzelili przeciwnikom żadnej bramki. Może 
w przyszłym roku, jak się zakwalifikują do 
finału pójdzie im lepiej.

Przebieg turnieju relacjonowała TVP Go-
rzów oraz stacje lokalne, ukazywały się także 
informacje na Facebook-u.

1. LKS „Wilga” Garwolin (woj. mazowieckie)
2. KS „Polonia” Środa Wlkp. (woj. wielkopolskie)
3. LKS „Omega” Kleszczów (woj. łódzkie)
4. KS „Polonia” Raczki (woj. podlaskie)
5. UKS „Dubler” Opole Lubelskie (woj. lubelskie)
6.  MG LKS „Błonie” Barwice  

(woj. zachodniopomorskie)

7. MKS „Odra” Ścinawa (woj. dolnośląskie)
8. LKS „Rawys” Raciąż (woj. kujawsko-pomorskie)
9.-16. MKS „Polonia” Słubice (woj. lubuskie), LKS „Zatorzan-
ka” Zator (woj. małopolskie), GZ LZS Korfantów (woj. opol-
skie), LKS Haczów (woj. podkarpackie), GKS Żukowo (woj. 
pomorskie), KS „Orzeł Pawonków (woj. śląskie), MKS „Olimp-
Pogoń” Staszów (woj. świętokrzyskie), ZS Janowiec Kościelny 
(woj. warmińsko-mazurskie).

Klasyfikacja końcowa
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9 sierpnia w Bujnach na boisku orlik i 
placu przykościelnym odbył się „Festyn 
jak ta lala”. Połączony był ze świętowanym 
tego dnia odpustem parafialnym. Wspólna 
zabawa rozpoczęła się od rozgrywek piłkar-
skich. W finale Gminnego Turnieju Piłki 
Nożnej Mężczyzn Drużyn Niezwiązkowych 
6-osobowych o puchar wójta gminy Wola 
Krzysztoporska Romana Drozdka zagra-
ły cztery drużyny – zwyciężył zespół LZS 
Wygoda. Każdy chętny mógł się też spraw-
dzić w kilku konkurencjach sportowo-rekre-
acyjnych. Rodzinny turniej piłki siatkowej 
wygrała drużyna „Niepokornych” w skła-
dzie: Izabela Stanikowska, Igor Kuśmierski, 
Artur Ziemba, Wiktor Kurusiewicz. W kon-
kursie siłacza wśród pań najlepsza okazała 
się Agnieszka Szczukocka, która podnio-
sła ciężar 110 kg, wśród panów Tomasz 
Matyjaszczyk 175 kg. W kilku ciekawych 
konkurencjach zmierzyły się też ze sobą 
panie z kół gospodyń wiejskich – wygra-
ło KGW Gąski. W dziecięcej konkurencji 
zbijania kręgli najskuteczniejszy okazał się 
Grzegorz Kocałek, z rowerowym torem 
przeszkód najlepiej poradził sobie Piotr 
Gozdek. Po zakończeniu sportowej rywa-
lizacji przyszedł czas na zabawę taneczną i 
biesiadę, która trwała do późnych godzin 
nocnych.

Głównym organizatorem festynu 
było Gminne Zrzeszenie LZS w Woli 
Krzysztoporskiej przy współpracy: LUKS 
„Gryf ” Bujny z Anettą Mielczarek na czele, 
parafia św. Wawrzyńca w Bujnach, wójt 
gminy Wola Krzysztoporska, GOK w Woli 
Krzysztoporskiej, Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Łodzi, SP w Bujnach. Poczęstunek dla 
gości i biesiadę przygotowały panie z KGW 
w Bujnach na czele z Krystyną Chrząstek i 
sołtys Bujen Agnieszką Robaszek-Pawlik.

W dniach 31 lipca – 2 sierpnia Pomorskie 
Zrzeszenie LZS w Gdańsku zorganizo-
wało w Skarszewach-Półko Wojewódzkie 
Rozgrywki Rodzinne LZS pod hasłem 
„Sport łączy pokolenia”. Impreza została 
dofinansowana przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Uroczystego otwarcia imprezy 
dokonał wiceprzewodniczący RW PZ LZS 
Wiesław Szczodrowski w obecności działa-
cza Gminnego Zrzeszenia LZS w Trąbkach 
Wielkich, trenera piłki nożnej Tomasza 
Kempy. 5 rodzin zmierzyło się takich kon-
kurencjach jak: rzut ringo do celu, strze-
lanie karnych na bramkę, „Łap – traf zło-
dzieja”, slalom sprawnościowy i „Beczko – 
kosz”. Pierwsze miejsce w turnieju zdobyła 
rodzina Renaty i Marcina Stec (Demlin), 
drugie – Eweliny i Tomasza Studzińskich 
(Drzewina), trzecie – Anny i Tomasza 

Kempy (Trąbki Wielkie) po dogrywce z 
rodziną Studzińskich, czwarte – Reginy i 
Mateusza Grzywacz (Skarszewy), piąte – 
Joanny i Igora Seroka (Godziszewo). Udział 
w konkursach, poza klasyfikacją rodzin-
ną, wzięło dodatkowo 38 osób. Uczestnicy 
rozgrywek zapoznali się z działalnością 
miejscowego GOSiR-u, wyprawiali się na 
wycieczki po lesie i korzystali ze strzeżone-
go kąpieliska Borówno.

Wojewódzkie rozgrywki rodzinne LZs

... jak ta lala

1 sierpnia 2015 na Stadionie Miejskim w 
Żninie odbył się Turniej Piłki Nożnej „Orlik 
2015”, którego organizatorami byli Miejsko-
Gminne Zrzeszenia LZS w Żninie i Miejski 
Ośrodek Sportu w Żninie.

Turniej odbywał się systemem każdy z 
każdym w jednej grupie. Pierwsze miejsce z 
dziesięcioma punktami na koncie i rezulta-
tem bramek 19:5 zajął zespół piłkarzy z LZS 

Gorzyce, drugie miejsce wywalczyli piłkarze 
z LZS Podgórzyn. Na trzecim uplasowali się 
reprezentanci ogniwa LZS z Podobowic. Na 
czwartym i piątym miejscu turniej zakoń-
czyli przedstawiciele LZS Słębowa i LZS 
Bożejewiczki. Zwycięzcom pierwszych 
trzech miejsc Grzegorz Koziełek, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Żninie wręczył 
medale i piłki. Mecze sędziowali Stanisław 
Goclik z Sobiejuch oraz Henryk Sobczak 
z Sielca. 

LZS-y na Orliku

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS, 
które jest operatorem wojewódz-
kim powszechnej nauki pływa-
nia „Umiem pływać”, zakończyło 
pierwszy etap tegorocznego pro-
gramu. Uczestniczyło w nim 3675 
dzieci z 40 gmin woj. wielkopolskiego. 
Zajęcia odbywały się pod okiem wykwali-
fikowanych instruktorów w 15 osobowych 
grupach na 22 pływalniach. Wyniki spraw-
dzające, czyli zaliczenia zostały podzie-
lone według poziomów trudności zgod-
nie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i 
Turystyki na cztery części: rybka, foka, 
nurek oraz delfinek. Większość dzieci 

poradziła sobie z nimi bez proble-
mu i nauczyła się w sposób odpo-
wiedzialny i bezpieczny korzystać z 
basenu oraz aktywnie spędzać wolny 
czas. Wszyscy uczestnicy progra-
mu w nagrodę, na potwierdzenie 

swoich umiejętności, otrzymali pamiątko-
we medale. Tak jak w latach poprzednich 
projekt został dofinansowany ze środków: 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu i samorzą-
dów gminnych. 

Od września do listopada rozpocznie się 
II etap programu, w którym udział weźmie 
kolejna grupa ok. 3500 uczniów klas 1-3.

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
pomorskie/łódzkie/kujawsko-pomorskie/wielkopolskie
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W dniach 18-21 czerwca w Zakopanem 
Krajowe Zrzeszenie LZS przeprowadziło 2 
swoje imprezy sportowo-szkoleniowe. Na 
jednej pod hasłem ,,Bądź aktywny – trzy-
maj wagę” spotkało się prawie 70 osób z 
14 województw. W programie były zajęcia 
teoretyczne i sportowe. Na otyłość i nad-
wagę cierpi w naszym kraju prawie 35% 
społeczeństwa, coraz częściej ta przewlekła 
choroba dotyka dzieci i młodzież. Jak z nią 
walczyć, jak trzymać wagę? Odpowiedź jest 
prosta – odpowiednia dieta i aktywność 
fizyczna. I taką wiedzę organizatorzy chcieli 
przekazać uczestnikom. Drugą było szko-
lenie animatorów do działania „Aktywny 
senior”. Wzięły w nim udział 23 osoby – 
15 mężczyzn i 8 kobiet – które wcześniej 
zakwalifikowały się do programu na podsta-
wie przysłanych ankiet. Jak wiemy, z różnych 
danych, nasi seniorzy nie mogą pochwalić 
się wysokim poziomem aktywności fizycz-
nej – tylko 12% Polaków w wieku 60+ 
przyznaje się do podejmowania aktywności 
fizycznej raz w tygodniu, aż 75% z nich 
nie ćwiczy nigdy. Stąd próg niesprawności 
intelektualnej i fizycznej dopada nas wcze-
śniej niż inne narody Europy. Co zrobić by 
„ruszyć z kanapy i sprzed telewizora” senio-

rów”? Szkolenie było kontynuacją naszego 
programu „Aktywny senior” zapoczątko-
wanego w ubiegłym roku. Obydwie imprezy 
zostały dofinansowane przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

Wszyscy uczestnicy wysłuchali wykła-
dów dotyczących aktywności rekreacyj-
nej w profilaktyce otyłości i nadwagi oraz 
prawidłowego żywienia. Szczególnie duże 
zainteresowanie wzbudziły wykłady prof. 
Ewy Kozdroń. Pomogły one uczestnikom 
uporządkować wiedzę, którą posiadali z jed-
nej strony i dowiedzieć się czegoś nowego, 
co pomoże im przekonać rówieśników do 
aktywności fizycznej, bo – tłumaczyła pani 
profesor – tak jak dzieci najczęściej naśladu-
ją i uczą się od rodziców, tak dorośli, w tym 

przypadku seniorzy najczęściej „słuchają” 
swoich rówieśników.

Na sprawdzenie swojej wiedzy na temat 
prawidłowego żywienia w postaci testu (20 
pytań) zdecydowało się 9 mężczyzn (naj-
więcej punktów – 18 – zdobył Ryszard 
Litwińczuk, woj. zachodniopomorskie) i 12 
kobiet (najwięcej punktów – 17 – zdobyła 
Bogusława Liszka, też zachodniopomor-
skie). Każdy uczestnik dokonał samoce-
ny własnej sprawności fizycznej, każdemu 
uczestnikowi wyliczono także BMI i doko-
nano analizy składu ciała, która pozwoliła 
określić wiek biologiczny. 

W zajęciach sportowych uczestnicy 
„dawali z siebie wszystko”. A starli się w 

następujących zabawach rekreacyjnych – 
krasnal na desce, marsz kupca, slalom na 
hulajnodze, bieg z piłką lekarską, rzuty na 
kijek, rzut woreczkiem do celu, rzut lotką, 
kręgle. Zwycięsko z rywalizacji wyszła dru-
żyna woj. kujawsko-pomorskiego, przed 
woj. podlaskim i mazowieckim. Odbyła się 
też „lekcja” nordic walking i wycieczka do 
Doliny Kościeliskiej. 

W dniach 16-20 września w Mielnie 
odbędą się drugie edycje tych programów. 
Zapraszamy!

„Bądź aktywny – trzymaj wagę” 
szkolenie seniorów animatorów „Aktywny senior” 

22 lipca na PGE Arena w Gdańsku odbył 
się sparing Lechii Gdańsk z drużyną Schalke 
04 Gelsenkirchen. Wśród blisko ośmio-
tysięcznej publiczności znalazła się rów-
nież młodzież wraz z opiekunami z Gminy 
Lubawa. Organizatorem wyjazdu było 
Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie.

Przed rozpo-
częciem spotkania 
Lechici zorganizo-
wali prezentację 
drużyny z licz-
nymi atrakcjami. 
Wśród nagród 
były m.in. piłki 
z autografami 

zawodników, szaliki, koszulki oraz brelocz-
ki. Kilka z upominków trafiło w ręce lubaw-
skiej młodzieży. Był to już drugi wyjazd 
organizowany przez GZ LZS w Lubawie na 
mecz Lechii Gdańsk. Wszyscy mają nadzie-
ję, że powyższa inicjatywa będzie kontynu-
owana w przyszłości. Nie ma jak uczyć się 
od najlepszych.

Na nowo wybudowanym kompleksie spor-
towym w DPS w Zgórsku odbyła się 10 lipca 
Wojewódzka Olimpiada Lekkoatletyczna 
Osób Niepełnosprawnych. W olimpiadzie 
wzięło udział 140 zawodników z 13 DPS 
i 6 WTZ. Sportowcy rywalizowali w sze-
ściu konkurencjach – biegu na 60 metrów, 
torze przeszkód, rzucie piłką lekarską, rzu-
cie do kosza kobiet, skoku w dal i slalomie 
z piłką nożną. Zawodnikom kibicowali: sta-
rosta kielecki Michał Godowski, wicesta-
rosta Zenon Janus, członkowie Zarządu 
Powiatu w Kielcach – Bogdan Gierada i 
Marek Kwiecień. Organizatorami imprezy 
byli DPS w Zagórsku oraz Świętokrzyskie 
Zrzeszenie LZS w Kielcach.

Najpierw dokonano uroczystego otwarcia 
obiektu. Oprócz boiska wielofunkcyjnego 
z trybunami, na którym można zagrać w 
piłkę nożną, siatkówkę czy koszykówkę, 
placówka zyskała 60 metrową bieżnię, sta-
nowisko do skoku w dal, zewnętrzną ścieżkę 
zdrowia wraz z terenowymi urządzeniami 
do kinezyterapii (orbitrek, narty biegówki, 

rowerek, wioślarz, stepper, koła tai chi). 
Są też urządzenia do ćwiczeń dla dzie-
ci niepełnosprawnych ruchowo, place do 
zajęć ruchowych i umysłowych. Inwestycja 
została wzbogacona o zadaszoną scenę i 
dostosowane do osób niepełnosprawnych 
ciągi komunikacyjne.

Następnie, Jerzy Kula, przewodniczący 
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Kielcach 
dokonał oficjalnego otwarcia olimpiady. 
Współzawodnictwo przebiegało w prawdzi-
wym sportowym stylu. Padło wiele życio-
wych rekordów. Na zakończenie zwycięzcy 
otrzymali medale, puchary i okolicznościo-
we upominki.

W Zagórsku po 
olimpijsku

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
warmińsko-mazurskie/świętokrzyskie

Młodzież z gminy 
Lubawa w Gdańsku
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Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

W listopadzie w Warszawie, odbędzie się uroczystość ogłoszenia wyników i podsumowania 
siódmej edycji konkursu na inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej w środowisku wiejskim.

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kajakarstwie 
młodzików, juniorów młodszych i juniorów kobiet i mężczyzn

11-12.09. 2015 – Wolszyn, woj. wielkopolskie

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS juniorów młodszych, 
juniorów i młodzieżowców w kolarstwie torowym kobiet 
i mężczyzn 

17-18.10.2015 – Pruszków, woj. mazowieckie

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w podnoszeniu 
ciężarów kobiet i mężczyzn do lat 18 i 20

06-08.11.2015 – Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie

Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe Krajowego Zrzeszenia 
LZS – XX Jubileuszowy Finał Centralny

02-03.10.2015 – Wolbórz, woj. łódzkie

Ogólnopolskie Międzypokoleniowe Rozgrywki Sportowe LZS  
– Finał Centralny

01-04.10.2015 –Bystre k. Baligrodu, woj. podkarpackie

zaprasza na:


