
s i e r p i e ń  2 0 1 6

Tarnowo Podgórne wita uczestników 
XIX Ogólnopolskich Igrzysk LZS!
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Największym rozczarowaniem, a właści-
wie skandalem było wykluczenie z repre-
zentacji już w Brazylii przedstawicieli pod-
noszenia ciężarów braci Tomasza i Adriana 
Zielińskiego oraz Krzysztofa Szramiaka 
(rezerwowego) za stosowanie dopingu. 
Do ping to zmora współczesnego sportu, 
wiele osób uważa, że wszyscy go stosują, ale 
udaje się złapać niewielu. Przypomnijmy, że 
za stosowanie dopingu nie dopuszczono do 
udziału w igrzyskach ponad 100 sportow-
ców z Rosji, w tym wszystkich lekkoatletów. 
Dlatego też na rewelacyjne rekordy świata 
w pływaniu czy lekkiej atletyce patrzy się 
podejrzliwie. Oburzenie budzi też udział 
w igrzyskach zawodników złapanych kiedyś 
na „koksie”, którzy po dyskwalifikacji wra-
cają do rywalizacji. 

Kolejne wielkie rozczarowania to przede 
wszystkim niezakwalifikowanie się do 
finału rzutu młotem Pawła Fajdka (KS 
Agros Zamość), najlepszego obecnie w tej 
konkurencji sportowca na świecie, słaby 
występ siatkarzy, brak medalu w pływaniu, 
a także kiepski występ Kamili Lićwinko 

(KS Podlasie Białystok) w skoku wzwyż – 9 
miejsce to „tragedia” jak sama powiedziała – 
bo finał konkursu nie stał na zbyt wysokim 
poziomie .

Było też wiele niespodzianek, jak choć-
by brązowy medal Oktawii Nowackiej 
w pięcioboju nowoczesnym, świetna 
po stawa Marii Andrejczyk (LUKS Hańcza 
Su wałki) w rzucie oszczepem, która w finale 
zajęła 4 miejsce (przegrała brąz o 2 cm), 
a w eliminacjach pobiła rekord Polski i uzy-

skała najlepszy wynik. Pochwalić należy 
też Wojciecha Nowickiego (KS Podlasie 
Białystok) za brązowy medal w rzucie 
młotem, choć sam był tym wynikiem roz-
czarowany – potrafił jednak walczyć do 
końca. To jedyny zawodnik z klubu nasze-
go Zrzeszenia, który zdobył medal na tej 
olimpiadzie, medale brązowe zdobyli też 
wychowankowie naszego Zrzeszenia – Rafał 
Majka (WLKS Krakus) – brąz w wyścigu 
ze startu wspólnego i Monika Michalik 
(MGLKS Orlęta Trzciel) w zapasach.

W igrzyskach startowało jeszcze 22 innych 
sportowców z naszych klubów. W badminto-
nie para Nadieżda Zięba i Robert Mateusiak 
(UKS Hubal Białystok) zajęła 5. miejsce 
docierając do ćwierćfinałów, w eliminacjach 
odpadł ich kolega klubowy Adrian Dziółko, 
podobnie jak para Adam Cwalina (SKB 
Suwałki) i Przemysław Wacha (LKS Technik 
Głubczyce). Jedyna reprezentantka naszego 
kraju w łucznictwie Karina Lipiarska-Pałka 
(ULKS Grot Zabierzów) odpadła w 1/32 
finału – przegrała z Turczynką jednym strza-
łem. W lekkiej atletyce Damian Czykier (KS 
Podlasie Białystok) odpadł w półfinale biegu 
na 110 ppł (14 czas), Karolina Kołeczek (UKS 
Trójka Sandomierz) w eliminacjach biegu na 
100 m ppł (24 czas), Iwona Lewandowska 
(LKS Vectra Włocławek) w maratonie zajęła 
21. miejsce, a siódme w gronie Europejek, 
uzyskując drugi czas w historii startów Polek 
w igrzyskach - 2:31.41. Jej koleżanka klubowa 
Katarzyna Kowalska nie ukończyła rywa-
lizacji w tej konkurencji. Artur Kozłowski 
(MULKS MOS Sieradz) zajął w marato-
nie 39. miejsce, najlepsze z 3 startujących 
Polaków. Pływak Paweł Juraszek (MKS 9 
Dzierżoniów) zajął 35. miejsce w wyścigu na 
50 m styl dowolny i takie same na 10 km na 
basenie otwartym. W zapasach Katarzyna 
Krawczyk (Cement Gry Chełm) zajęła 
9. miejsce, Robert Baran (LKS Ceramik 
Krotoszyn) był 11, Magomedmurad 
Ga dzhiev (AKS Białogard) przegrał pierw-
szą walkę, a jego kolega klubowy Zbigniew 

Baranowski zakończył na ćwierćfinale. 
Patrycja Piechowiak (LKS Całus Nowy 
Tomyśl) nie ukończyła dwuboju w podno-
szeniu ciężarów. W kolarstwie torowym 7 
miejsce w sprincie drużynowym Krzysztof 
Maksel i Rafał Sarnecki (Stal Ocetix Iglotex 
Grudziądz), Daria Pikulik (BCM Nowatex 
Ziemia Darłowska) 14. miejsce w omnium, 
Rafał Sarnecki był 9 i odpadł w 1/16 fina-
łu w sprincie. Siódme miejsce w wyścigu 

drużynowym na dochodzenie zajęła Daria 
Pikulik z Edytą Jasińską (TKK Pacific Nestle 
Fitness Cycling Team) i Justyną Kaczkowską 
(UKKS Imielin Team). Oto cały dorobek 
zawodników z klubów naszego Zrzeszenia 
na IO w Rio.

Wracając do pytania postawionego 
w tytule – była to porażka polskiej reprezen-
tacji czy sukces? Jedni powiedzą, że sukces, 
bo jak napisała jedna z poczytnych gazet to 
najlepszy dorobek medalowy w XXI wieku, 
inni zaś ten występ potraktują jak porażkę, 
a jednym z argumentów będzie to, że nawet 
tak mały kraj jak Węgry zdobył 15 medali 
i zajął w klasyfikacji medalowej 12 miejsce. 
Tyle tylko, że połowę medali wywalczy-
li dla nich pływacy, gdzie oprócz lekkiej 
atletyki jest ich najwięcej do zdobycia. Ale 
czy to może nas usprawiedliwiać? Moim 
zdaniem niestety nie – wysłaliśmy prawie 
245 sportowców, tylko 4,5% z nich zdobyło 
medale, to o wiele za mało. Sportowców 
walczących do utraty tchu, takich jak Maja 
Włoszczowska wciąż nam potrzeba.

Zapewne podsumowaniom nie będzie 
końca, bo każdy ma własne. (id)

Igrzyska w Rio – sukces czy porażka?

Polscy sportowcy zdobyli na zakończonych 21 sierpnia Igrzyskach XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro 11 medali – 2 złote, 3 srebrne 
i 6 brązowych i zajęliśmy w klasyfikacji medalowej 33. miejsce na świecie. 8 z tych medali zdobyły kobiety. Lekkoatletyka, zapasy, 
wioślarstwo, kajakarstwo, kolarstwo szosowe, kolarstwo górskie i pięciobój nowoczesny to sporty, w których jesteśmy medalistami. 
Przeżyliśmy, jako kibice mnóstwo radości i jeszcze więcej rozczarowań.

 9 –  tyle konkurencji mieszanych (kobiety/mężczyźni) było  
w programie igrzysk

 32 –  w tylu sportach rywalizowano (w porównaniu do 
Londynu dodano 2 sporty – golf i rugby)

 121 – tyle medali zdobyli reprezentanci USA
 136 – liczba kobiecych konkurencji
 161 – liczba męskich konkurencji

 245 – tylu zawodników liczyła Polska reprezentacja
 306 – tyle kompletów medali wręczono
 3200 –  tylu sędziów czuwało nad przebiegiem konkurencji
 10 900 –  tylu zawodników i zawodniczek uczestniczyło  

w igrzyskach
 45 000 – tylu wolontariuszy pomagało wszystkim uczestnikom
10,4 mld euro – to koszt organizacji igrzysk w Rio

Igrzyska w Rio w liczbach:
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Drodzy Uczestnicy Igrzysk,
Szanowni Przyjaciele i Sympatycy Sportu
oraz Ludowych Zespołów Sportowych!

W imieniu Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS, władz samorządowych województwa wielko-
polskiego, powiatu poznańskiego i gminy Tarnowo Podgórne serdecznie witam wszystkich uczestników 
XIX Ogólnopolskich Igrzysk LZS. 

Tegoroczne Igrzyska pod wieloma względami są wyjątkowe. Stanowią one kulminacyjną część obchodów jubileuszu 70-lecia 
działalności naszego stowarzyszenia. W całym kraju rodzina LZS obchodzi tę piękną rocznicę z wielką radością i satysfakcją 
z wkładu jaki został uczyniony w tworzenie sukcesów polskiego sportu. Okazję do prezentacji tego wysiłku mieliśmy 21 maja 
br. podczas XVIII Krajowego Zjazdu Delegatów odbywającego się w Centrum Olimpijskim w Warszawie, który wyłonił nowe 
władze naszego Zrzeszenia. Symbolicznie obrazowała to okolicznościowa wystawa w Muzeum Sportu i Turystyki pokazują-
ca 70 lat naszej historii, z której kart dobitnie wynika, że polski sport LZS-ami stoi! 

Zarówno miejsce, jak i czas pokazania naszego dorobku szerokiej publiczności nie są przypadkowe. Myliłby się jednak bardzo 
ten, który powiedziałby o LZS, że to już właśnie tylko historia, a lata świetności mają one za sobą. Ludowe Zespoły Sportowe 
dzisiaj, to setki tysięcy działaczy sportowych, wolontariuszy, zawodników i sympatyków, którzy z pasją oddają się działalno-
ści sportowej, to Wy – drodzy uczestnicy kolejnych XIX Igrzysk LZS, to znaczna część polskiej kadry olimpijskiej na Igrzyska 
w Rio de Janeiro. Ludowe Zespoły Sportowe to historia – z której jesteśmy dumni, teraźniejszość – którą współtworzymy 
obraz polskiego sportu, ale przede wszystkim przyszłość – przez którą swoją ciężką pracą i wysiłkiem dajecie nadzieję na 
rozwój naszego Zrzeszenia przez kolejne lata i sukcesy, które zapewnicie na arenie międzynarodowej dla polskiego sportu. 

Chciałbym podziękować serdecznie wszystkim organizatorom – władzom samorządowym, na czele z Wójtem Tarnowa Pod-
górnego, Panem Tadeuszem Czajką oraz Koleżankom i Kolegom z Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS – za zaangażowanie i wy-
siłek, który włożyliście w powodzenie tej imprezy. Życzę Wam należnej satysfakcji z realizacji tego pięknego przedsięwzięcia 
i wszelkiej pomyślności w realizacji swoich zamierzeń. Uczestnikom zaś życzę powodzenia w waszych zmaganiach, zdobycia 
najwyższych laurów – swoim wysiłkiem tworzycie historię Ludowych Zespołów Sportowych i całego polskiego sportu! 

Władysław Kosiniak-Kamysz
Przewodniczący

Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS

W igrzyskach uczestniczyć będzie 824 
sportowców-amatorów, zawody poprowa-
dzi 85 sędziów, organizatorów wspomagać 
będzie 32 wolontariuszy. 

Igrzyska są największą masową impre-
zą sportową organizowaną przez Krajowe 
Zrzeszenie LZS. Podsumowują wielomie-
sięczną działalność wszystkich wojewódz-
kich zrzeszeń. Poprzedzają je eliminacje 
wojewódzkie – w większości również igrzy-
ska – a ich zwycięzcy mają prawo startu 
w finale ogólnopolskim. Konkurencje są 
tak dobierane, by po pierwsze mógł w nich 
wziąć udział każdy członek LZS, bez wzglę-

du na wiek i płeć, po drugie są to dyscypli-
ny sportowe najbardziej popularne wśród 
naszych członków – piłka nożna, siatkówka, 
koszykówka, siatkówka plażowa, ale także 
przeciąganie liny, wyciskanie odważnika, 
letni biathlon, bieg na orientację, różne-
go rodzaju konkurencje rekreacyjne, marsz 
farmera, wodny wielobój.

W igrzyskach wezmą także udział osoby 
niepełnosprawne z Domów Pomocy 
Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Dla nich przygotowano oddzielny program 
dostosowany do ich możliwości fizycznych.

Przypominamy, że w ostatnich igrzy-

skach, które odbyły się w Zamościu, zwy-
ciężyli gospodarze, woj. lubelskie przed woj. 
wielkopolskim i opolskim.

Dla wszystkich uczestników igrzysk 
ważna jest rywalizacja sportowa, medale 
i punkty zdobyte dla swojego wojewódz-
twa, ale równie istotne są: wspólne spędza-
nie czasu wolnego, wymiana doświadczeń 
i zawieranie nowych przyjaźni. Igrzyskom 
zawsze towarzyszyła wyjątkowa atmosfera, 
by ją poczuć trzeba po prostu na nich być 
– kibicować uczestnikom i bawić się razem 
z nimi.

Zapraszamy w imieniu organizatorów.

Tarnowo Podgórne 2016

XIX Ogólnopolskie Igrzyska LZS

Ponad 900 osób przyjedzie 26 sierpnia do Tarnowa Podgórnego, by przez kolejne dwa dni uczestniczyć w XIX Ogólnopolskich 
Igrzyskach LZS. Igrzyska te będą w tym roku wyjątkowe – odbywają się w roku jubileuszu 70-lecia działalności Ludowych 
Zespołów Sportowych i będą głównym akcentem tego jubileuszu, impreza uzyskała patronat honorowy Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, wreszcie po raz pierwszy w swojej historii igrzyska odbędą się w Wielkopolsce.
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Tarnowo Podgórne jest jedną z 17 gmin 
w powiecie poznańskim. Jej powierzchnia 
wynosi 101,4 kilometrów kwadratowych 
i zamieszkiwana jest przez ponad 23 tys. 
mieszkańców. Składa się z 16 sołectw – naj-
większe z nich to Przeźmierowo (ponad 6 

tysięcy mieszkańców) i Tarnowo Podgórne 
(ponad 5 tysięcy). Gmina usytuowa-
na jest przy drodze krajowej nr 92 relacji 
Warszawa-Świecko, na zachód od miasta 
Poznania. Dojazd do międzynarodowego 
portu lotniczego Poznań-Ławica zajmu-
je zaledwie 10 minut, do centrum miasta 
i Międzynarodowych Targów Poznańskich – 
20 minut. Położenie jest jednym z jej głów-
nych walorów decydujących o atrakcyjności 
inwestycyjnej. Powstało tu w ciągu kilkuna-
stu lat 40 tys. nowych miejsc pracy, funkcjo-
nuje prawie 5 tysięcy podmiotów gospodar-
czych, w tym 250 z kapitałem zagranicznym. 
Stopa bezrobocia wynosi zaledwie 2%

Nic dziwnego, że gmina zbiera zasłużone 
laury w różnych konkursach i rankingach. 
Oto tylko niektóre z nich: 2007 – Godło 
Promocyjne Teraz Polska, 2012 – wójt 
Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka – naj-
lepszym wójtem roku 2012, Gmina – samo-
rządem przyjaznym przedsiębiorczości, 

2013 – pierwsze miejsce w dziewiątej edycji 
Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, 
2014 – otrzymała tytuł „Gmina 25-lecia”.

W Gminie stale rośnie liczba inicjatyw 
w dziedzinie kultury. W Gminnym Ośrodku 
Kultury „Sezam” działa szereg amator-
skich zespołów artystycznych. Do najbar-
dziej znanych należą: Zespół Pieśni i Tańca 
„Lusowiacy”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, 
Grupa Mażoretek, Dziecięcy Zespół Pieśni 
i Tańca Ludowego „Modraki”, Grupa Tańca 
Nowoczesnego „Free Steps”, grupy teatralne 
„Viva Teresa”, „Novi” i „Zamiast”. Jednym 
z najciekawszych przedsięwzięć kultural-
nych jest trwający od 2001 r. program „Teatr 
w każdej wiosce”, angażujący wokół idei 
teatru dzieci i młodzież z terenu prawie 
całej gminy. Obejmuje on obecnie 11 grup 
teatralnych, funkcjonujących przy świetli-
cach wiejskich i domach kultury.

Bardzo ważne są także przedsięwzięcia 
podejmowane na rzecz tworzenia warun-
ków dla aktywnego wypoczynku. Działa 
tu 15 klubów i stowarzyszeń sportowych – 
najbardziej znany to KK Tarnovia Tarnowo 
Podgórne, gdzie króluje kolarstwo. 

Od 2012 roku gmina organizuje „Bieg 
Lwa” na dystansie półmaratonu, który z rok 
na rok gromadzi coraz więcej uczestników. 

Jest tu stadion GKS Tarnovii z trybuna-
mi na 500 miejsc, są kręgielnie, strzelnica, 
boisko piłkarskie z sztuczną nawierzch-
nią i kompleks mniejszych boisk tartano-
wych wraz z kortami tenisowymi, pierw-
sze w Wielkopolsce pełnowymiarowe kryte 
lodowisko, do tego place zabaw, skateparki, 
siłownie zewnętrzne i ścieżki rowerowe. 

„Wisienką na tym torcie” jest otwarty 
w 2015 roku aquapark – Termy Tarnowskie. 

Są one podzielone na 3 części: strefę sportu, 
strefę zabawy i rekreacji oraz strefę saun. 
Na część sportową składają się dwa baseny: 
mniejszy do nauki pływania oraz sportowy 
o długości 25 metrów, z trybunami. Część 
rekreacyjna została urządzona w afrykań-
skim stylu. Pośród palm i dzikich zwierząt 
jest duży basen z wieloma atrakcjami, z któ-
rych najważniejsze to dzika rzeka z biczami 
wodnymi, zjeżdżalnie oraz basen z możli-
wością wypłynięcia na zewnątrz. Na terenie 
term powstała też piaszczysta plaża. Koszt 
budowy i wyposażenia tego obiektu to 50 
mln złotych.

Od 2006 roku wójtem w Tarnowie 
Po dgórnym jest Tadeusz Czajka, z wy kształ-
cenia politolog, absolwent UAM w Poznaniu, 
interesuje się sportem i historią.

1. Tarnowo Podgórne rozwinęło się 
na przełomie XIII i XIV wieku. W tym 
czasie wieś, własność rycerskiego rodu 
Zarembów, przeszła we władanie biskupa 
poznańskiego Andrzeja. Pierwszą wzmian-
kę o Tarnowie można znaleźć w II tomie 
Kodeksu Dyplomatycznego Wielkopolski. 
Zamieszczono tam dokument z 15 lipca 
1288 r. opisujący parafię w Lusowie: ...przy-
znajemy kościołowi w Lusowie te wsie 

do parafii: Lusowo, Lusówko, Tarnowo 
i drugie Tarnowo, Kobylniki, Sady, Swadzim 
i Sierosław, a z innych wsi dziesięciny: 
z Rumianka, Piątkowa (obecnie część miasta 
Poznań) Sobiesiernia, Brzeźna...

2. Najstarszym zabytkiem Tarnowa 
Podgórnego jest kościół pw. Wszystkich 
Świętych wybudowany w 1464 roku, prze-
budowany w XVIII wieku, gotycki.

3. Na granicy poznańskiego osiedla 

Ławica i Przeźmierowa znajduje się samo-
chodowy i motocyklowy tor (Tor Poznań). 
Został otwarty 1 grudnia 1977 roku, 
a tor kartingowy 3 lata później, w 1980 
roku. Projektantem był inż. Mieczysław 
Biliński, a przy detalach doradzał m.in. 
Bernie Ecclestone. Na torze jeździli m.in. 
Robert Kubica, Michael Schumacher, Lewis 
Hamilton i Jackie Stewart. To najnowocze-
śniejszy tego typu obiekt w Polsce.

Tarnowo Podgórne – poziom wyżej

XIX Ogólnopolskie igrzyska Zrzeszenia LZs

C i e k aw o s t k i

Nowoczesne hale i boiska sportowe, aquapark Termy Tarnowskie, atrakcyjna oferta kulturalna, Jezioro Lusowskie, ciekawe zabytki 
i Muzeum Powstańców Wielkopolskich, największy rynek pracy w poznańskiej strefie podmiejskiej. Oto wizytówka gminy Tarnowo 
Podgórne. Poziom wyżej – to hasło promocyjne gminy, które zobowiązuje by każdy kolejny rok był lepszy od poprzedniego. 
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Pod koniec ubiegłego roku (4 grudnia 
2015 r.) na wojewódzkim zjeździe, który od-
był się w Baranowie, gm. Tarnowo Podgór-
ne, wybrano nowe władze. Przewodniczą-
cym Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS 
został Tadeusz Tomaszewski, który pełni tę 

funkcję nieprzerwanie od 1993 roku. Funk-
cje wiceprzewodniczących powierzono: 
Krzysztofowi Piaskowi, Maciejowi Wasie-
lewskiemu i Mirosławowi Durczyńskiemu, 
sekretarzem został Bernard Broński. Na 
Krajowym Zjeździe Delegatów LZS, któ-
ry odbył się w maju 2016 roku, Krzysztof 
Piasek został sekretarzem Rady Głównej 
KZ LZS, a Stanisław Ratajczak członkiem 
Głównej Komisji Rewizyjnej.

Najważniejsze imprezy

Członkowie prawni Wielkopolskiego Zrze -
szenia LZS (kluby, UKS i inne stowarzysze-
nia sportowe) organizują corocznie ok. 3100 
imprez sportowo-turystycznych, w których 
udział bierze ponad 135 tysięcy osób.

Od 1999 roku Wielkopolskie Zrzeszenie 
LZS organizuje Współzawodnictwo Spor-
towo-Turystyczne Powiatów o Puchar Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego. Ci-
szy się ono wzrastającym zainteresowaniem 
zarówno uczestników, jak i samorządów po-
wiatowych. Co roku we współzawodnictwie 
bierze odział od 28 do 31 powiatów. W 2015 
roku Puchar Marszałka zdobył Powiat Środa 

Wielkopolska przed Szamotułami i Koni-
nem – startowało 29 powiatów. Do punkta-
cji zaliczano wyniki uzyskane w 31 impre-
zach sportowych, m.in.: w Zimowej i Letniej 
Wielkopolskiej Spartakiadzie LZS Miesz-
kańców Wsi, w Mistrzostwach Powiatów 
Woj. Wielkopolskiego w Lekkiej Atletyce 
– Memoriał im. prof. B. Kobielskiego, w Mi-
strzostwach Wielkopolski LZS Młodzieży 
Szkolnej w Pływaniu, w Mistrzostwach 
Wielkopolski Zrzeszenia LZS w biegach 
przełajowych i tenisie stołowym, w Wielko-
polskim Turnieju Warcabów 64-polowych, 
w Wielkopolskiej Spartakiadzie Osób Nie-
pełnosprawnych, w Międzywojewódzkim 
Pieszym Rajdzie Reymontowskim, w Raj-
dzie Motorowym „Ludowiec” czy w Olim-
piadzie Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej 
Mieszkańców Wsi.

Od 2006 roku prowadzi także Współza-
wodnictwo LZS Młodzieży Szkolnej Szkół 
Ponadgimnazjalnych. W ostatnich latach 
do najlepszych szkół w tym współzawod-
nictwie zaliczają się: Zespół Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących we Wrześni, Ze-
spół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Kaczkach Średnich, Zespół 
Szkół Nr 2 w Szamotułach i Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ostrzeszowie. 
Młodzi sportowcy walczą o punkty w na-
stępujących sportach: tenis stołowy, szachy, 
koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, bie-
gi przełajowe i lekkoatletyka. W 2015 roku 
rywalizację wygrał ZS Nr 1 w Ostrzeszowie, 
drugie miejsce zajął ZSP Nietążkowo, a trze-
cie ZSR CKU Kaczki Średnie, rywalizowało 
55 szkół.

Od 2003 roku w Zaniemyślu odbywają 
się Międzynarodowe Zawody w Chodzie 
Sportowym, ich pomysłodawcą był śp. Hie-
ronim Mazurkiewicz, znany w LZS i nie 
tylko działacz sportowy (wiceprzewodni-
czący WZ LZS), sam uprawiał niegdyś bie-
gi średnie i długie. Zawody co roku cieszą 
się sporym zainteresowaniem chodziarzy 
z całej Polski. Wpisane są do kalendarza im-
prez Europejskiej Federacji Lekkiej Atletyki. 
Startował tu czterokrotny mistrz olimpijski 
i trzykrotny mistrz świata w chodzie Robert 
Korzeniowski oraz jego również utalento-
wana siostra Sylwia, który reprezentowała 
Polskę na igrzyskach olimpijskich w Pekinie, 

a wcześniej w Atenach. Od 2014 roku wyścig 
główny na 20 km seniorów to Memoriał im. 
Hieronima Mazurkiewicza.

Jednym ze sztandarowych przedsięwzięć 
realizowanych przez Wielkopolskie Zrze-
szenie LZS jest program „Umiem pływać” 
współfinansowany ze środków MSiT, Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego i gmin. W programach 
nauki pływania Zrzeszenie bierze udział od 
2008 roku – wtedy jako pierwsze z naszych 
członków zdecydowało się złożyć ofertę. Od 
2014 roku posiada status operatora woje-
wódzkiego tego programu. Do 2015 roku 

zorganizowało naukę pływania dla 5713 
dzieci z 50 gmin. W 2015 roku programem 
objęto 7188 dzieci z 58 gmin. W tym roku 
zakończył się już pierwszy etap „Umiem pły-
wać” – wzięło w nim udział 3207 dzieci z 38 
gmin. Od września rozpocznie się II etap 
programu, do którego przystąpi około 1121 
uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych 
z Wielkopolski.

Osiągnięcia sportowe

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS jako pierw-
sze w kraju zaczęło przyznawać stypendia 
sportowe dla członków swoich klubów 
(i niewielu poszło w jego ślady). Pomaga 

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS skupia w swych szeregach 203 członków prawnych, od 2009 roku jest organizacją pożytku publicznego, 
co umożliwia mu zbieraniu 1% odpisu od podatku. Od lat przysparza Krajowemu Zrzeszeniu najwięcej punktów w ogólnopolskim 
współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży i zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji wewnętrznej Zrzeszenia, która bierze pod 
uwagę ilość punktów zgromadzonych podczas mistrzostw LZS. Jest też zrzeszeniem, które otrzymuje najwięcej funduszy od KZ LZS na 
zadania zlecone. Wreszcie jest jedynym w kraju zrzeszeniem, które podpisuje z samorządem wojewódzkim (Urzędem Marszałkowskim) 
3-letnią umowę na realizację zadań w zakresie sportu dzieci i młodzieży. Obecnie realizowana jest druga taka umowa.

ospodarz XIX Ogólnopolskich Igrzysk LZS 

Wielkopolskie Zrzeszenie LZsG
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ospodarz XIX Ogólnopolskich Igrzysk LZSG

Właściwie to nie wiadomo, który LZS 
w Wielkopolsce powstał jako pierwszy – 
wiadomo, że już w 1945 roku rozgrywały 
mecze piłkarskie ,,kluby” w Bukowcu 
i Borowie, Kłecku i Murowanej Goślinie, 
Kostrzynie i Miłosławiu. A z upływem 
miesięcy powstawało ich coraz więcej. 
W woj., poznańskim pierwszych 29 LZS 
zarejestrowano 20 czerwca 1946 roku. 

W 1951 roku było już 1161 ogniw 
i ponad 35 tysięcy członków. W kwietniu 
1952 roku powstało Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe. Pierwszym przewod-
niczącym Rady Wojewódzkiej w Poznaniu 
został Waldemar Waraczyński. 

W maju 1965 roku we Wrześni odbyły 
się pierwsze Wojewódzkie Igrzyska Szkół 
Rolniczych, w dniu ich otwarcia WZ LZS 
w Poznaniu otrzymało własny sztandar 
– przez dwa lata członkowie zbierali na 
niego dobrowolne składki. 

W 1975 roku wprowadzono nowy 
podział terytorialny kraju. W latach 
1975-1998 Wojewódzkie Zrzeszenia LZS 
w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie 
i Pile realizowały program ,,na własny 
rachunek”. W 1999 roku powstało nowe 
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS. Gdy 
w 1974 roku dzielono LZS, w woj. poznań-
skim było 1575 ogniw i ponad 80 tysięcy 
członków, w 2001 roku a więc w dwa lata 
po powstaniu woj. wielkopolskiego ogniw 
było 847, a członków ponad 23 tys.

Sport na wielkopolskiej wsi rozwijało 
przez lata tysiące działaczy, zapaleńców, 
którzy cały swój wolny czas poświęca-
li organizacji różnego rodzaju imprez 
sportowych, a także trenerów i zwykłych 
członków, którym chciało się biegać po 
boiskach.

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS wycho-
wało wielu znakomitych sportowców, 
mistrzów świata i Europy, dochowa-
ło się 20 olimpijczyków. To niewąt-
pliwie zasługa świetnych trenerów: 
Adama i Mieczysława Kaczorów oraz 
Hieronima Mazurkiewicza – LKS Orkan 
Wielkopolska, Ignacego Krzewińskiego 
– Gwda Piła, Mirosława Polaka – 
LKS Nadodrze Powodowo, Roberta 
Taciaka – UKS Jedynka Kórnik, Lecha 
Paulińskiego LKS Ceramik Krotoszyn.

To tylko notka historyczna, więcej 
przeczytacie Państwo w monografii, 
którą na zlecenie WZ LZS przygotowuje 
dr. Rafał Szubert.

sportowcom od 2006 roku. Stypendium wy-
nosi 150 zł miesięcznie. Skorzystało z niego 
już ok. 120 zawodników i zawodniczek.

Do najpopularniejszych sportów uprawia-
nych w Wielkopolsce należy: lekka atletyka, 
kolarstwo, podnoszenie ciężarów, zapasy 
styl wolny i piłka nożna.

Do najlepszych klubów należą: UKS Je-
dynka Kórnik (kolarstwo), KK Tarnovia 
Tarnowo Podgórne (kolarstwo), KKPK Me-
dyk Konin (piłka nożna kobiet), UKS Orkan 
Środa Wlkp. (lekkoatletyka), UKS Koźmi-
nianka Koźminek (kolarstwo), LKS Ceramik 
Krotoszyn (zapasy), KS Promień Opalenica 
(podnoszenie ciężarów), LKS Budowlani –
Całus Nowy Tomyśl (podnoszenie ciężarów) 
czy WMLKS Nadodrze Powodowo (lekko-
atletyka), KS Sobieski Poznań (zapasy).

Co roku zawodnicy z klubów zrzeszonych 
w WZ LZS zdobywają ponad 200 medali na 
mistrzostwach Europy, świata i w czempio-
natach krajowych, np. w 2014 było ich 211 
– 4 brązowe na MŚ, 10 na ME – 2 złote, 6 
srebrnych i 2 brązowe, 197 na MP – 67 zło-
tych, 52 srebrne i 78 brązowych.

Te sukcesy nie byłyby możliwe bez syste-
matycznej i długofalowej pracy z młodzieżą, 
a że stoi ona na wysokim poziome świadczy 
ilość punktów zdobywanych przez Wielko-
polskie Zrzeszenie we Współzawodnictwie 
Dzieci i Młodzieży prowadzonym przez 
MSiT. Co roku punktuje ponad 80 klubów 
(w 35–37 różnych sportach) – w 2014 – 
4517,82 pkt. zdobyło 86 klubów, w 2015 – 
4545,8 pkt. uzyskało 89 klubów.

Do najlepszych sportowców młodego 
pokolenia, należących do klubów Wielko-
polskiego Zrzeszenia zaliczają się kolarki – 
Alicja Ratajczak, mistrzyni kraju w jeździe 
na czas orliczek i wicemistrzyni ze startu 
wspólnego z UKS Jedynka Kórnik, gdzie tre-
nerem jest Robert Taciak, jej koleżanki klu-
bowe Nikol Płosaj, aktualna wicemistrzyni 
kraju U-23 w jeździe na czas i ubiegłoroczna 
mistrzyni Natalia Radzicka. Gwiazdą na tej 
liście jest na pewno Ewa Pajor, do niedaw-
na podstawowa zawodniczka najlepszego 
klubu w kraju w piłce nożnej KKPK Medyk 
Konin, obecnie piłkarka Vfl Wolfsburg, od 

lat reprezentantka kraju, w 2013 roku zo-
stał uznana za najlepszą piłkarkę w Europie 
do lat 17. W tym roku była ambasadorem 
naszego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” 
Dziewcząt.

Wśród młodych lekkoatletów wyróż-
niają się Alicja, Aneta i Dawid Konieczek 
(WMLKS Nadodrze Powodowo) – specjali-
zują się w biegach przez przeszkody. Alicja 
to m.in. mistrzyni OOM (2011) i mistrzyni 
kraju z 2014 roku w biegu na 3000 m z prze-
szkodami, Aneta to aktualna mistrzyni Pol-
ski w biegu juniorek na 2000 m z przeszko-
dami, a Dawid był 5 na MP U-23 w 2015 
roku w biegu na 3000 m z przeszkodami. 
Wymienić też trzeba Wojciecha Kaczora 
z UKS Orkan Środa Wlkp., m.in. czwartego 
sprintera Europejskich Igrzysk Młodzieży 
w Baku czy jego kolegę klubowego Adriana 
Weselę, aktualnego mistrza kraju w biegu na 
200.

W podnoszeniu ciężarów wyróżniają 
się Patrycja Piechowiak (LKS Budowlani 
– Całus Nowy Tomyśl), olimpijka z Rio de 
Janeiro, Piotr Poniedziałek (KS Promień 
Opalenica), srebrny medalista ostatnich 
MP seniorów. W zapasach do najlepszych 
zawodników należą: Robert Baran (LKS 
Ceramik Krotoszyn), olimpijczyk z Rio de 

Janeiro, Mateusz Filipczak (ten sam klub) 
tegoroczny srebrny medalista ME do lat 
23 czy Gerard Kurniczak (KS Sobieski Po-
znań), aktualny wicemistrz Europy kadetów.

Do najbardziej znanych zawodników 
Wielkopolskie Zrzeszenia LZS w jego hi-
storii należą m.in.: Zenon Jaskuła – kolarz, 
srebrny medalista IO w Seulu (1988) i wi-
cemistrz świata (1989); Benedykt Kocot – 
kolarz torowy, brązowy medalista olimpijski 
(1972) oraz dwukrotny medalista torowych 
mistrzostw świata – złoto i brąz; Jan Pusty 
– lekkoatleta, wicemistrz Europy na 110 ppł; 
Henryk Blaszka – wicemistrz świata w klasie 
Finn, olimpijczyk z Moskwy (1980); Paweł 
Najdek – podnoszenie ciężarów, czterokrot-
ny medalista ME, dwukrotny olimpijczyk 
– Sydney i Ateny; Katarzyna Pawłowska – 
kolarka, trzykrotna torowa mistrzyni świata, 
olimpijka z Londynu (2012). Obecnie ściga 
się w zawodowym peletonie.

LZS w Wielkopolsce
Notka Historyczna
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Patrycja Piechowiak

Pierwsza w historii sztangistka z Wiel-
ko polski, która wystartowała na igrzyskach 
olimpijskich. Była jedyną kobietą w polskiej 
kadrze sztangistów na igrzyskach w Rio de 
Janeiro. Może mówić o pechu – w rwaniu 
pobiła rekord życiowy, ale nabawiła się kon-
tuzji i nie przystąpiła do dalszej rywalizacji 
w kat. 69 kg. 

Na pomoście po raz pierwszy w życiu 
znalazła się jako 14-latka. Przez pierwszych 
pięć lat trenowałam w Promieniu Opalenica. 
Kończy w tym roku 24 lata. Jest czterokrot-

ną mistrzynią Polski seniorek i brązową 
medalistką ME do lat 23. W klubie mówią 
na nią „Mycha”.

LKS Budowlani – Całus Nowy Tomyśl, 
którego jest zawodniczką to jeden z naj-
lepszych w kraju klubów w podnoszeniu 
ciężarów. 

Karol Robak

Mieszkaniec gminy Tarnowo Podgórne, 
taekwondo zaczął uprawiać w tutejszym 
klubie. Obecnie jest zawodnikiem AZS AWF 
Poznań. Do klubu zapisała go mama. W tym 

roku 24 sierpnia skończył 19 lat, a już poje-
chał na igrzyska. Był obok najmłodszym 
sportowcem w naszej reprezentacji – dotarł 
do ćwierćfinału. Głośno zrobiło się o nim, 
jak zdobył w 2015 roku srebro na Igrzyskach 
Europejskich w Baku. Ma też wiele sukce-
sów w kategorii juniora – jako 14-latek zdo-
był srebro na ME w 2011 roku, wywalczył 
brąz na MŚ w Egipcie w 2013 roku. Od 2015 
roku startuje z seniorami – pierwszy suk-
ces to brązowy medal Mistrzostw Europy 
w wagach olimpijskich w Nalcziku (Rosja). 
W tym roku zdał maturę, uczył się w Szkole 
Mistrzostwa Sportowego. 

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS	 Zapasy – Styl Klasyczny

Kartuzy 2016

W Kartuzach w dniach 13-15 maja odbyły 
się Mistrzostwa Krajowe Zrzeszenia LZS 
w zapasach w stylu klasycznym. O tytuły 
mistrzowskie rywalizowali kadeci i junio-
rzy/młodzieżowcy. W sumie ponad 100 
zawodników z 15 klubów. Klasyfikację dru-
żynową kadetów wygrał AKS Piotrków 
Trybunalski przed Agrosem Żary i Cartusią 
Kartuzy, w klasyfikacji juniorów/młodzie-
żowców zwyciężyli gospodarze Cartusia 
Kartuzy, przed Orlikiem Wierzbica i KKS 
Kartuzy. Najlepszym zawodnikiem turnie-
ju został Patryk Kamiński (Cement Gryf 
Chełm).

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, które na zawodach repre-
zentował wiceprzewodniczący RG Wacław 
Hurko i GKS Cartusia Kartuzy, współor-
ganizatorami byli Pomorskie Zrzeszenie 
LZS, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, 
Starostwo Powiatowe Kartuzy, Urząd Miasta 
Kartuzy oraz Polski i Pomorski Okręgowy 
Związek Zapaśniczy. Mistrzostwa dofinan-
sowało MSiT.

Medaliści mistrzostw w kategorii 
kadetów: 42 kg – złoto Dominik Szreder 
MOSiR Grajewo, srebro Marcin Pupiec 
ZKS Radomsko; 46 kg – złoto Waldemar 
Kowalski Agros Żary, srebro Bartosz 
Karwowski Orzeł Zalesie, brąz Nikodem 
Krzyżański Sobieski Poznań; 50 kg – Michał 
Czwaliński Cement Gryf Chełm, srebro 
Dominik Waśkowicz Sobieski Poznań, 
brąz Mateusz Szumiło Cement Gryf Chełm 
i Michał Całka Sobieski Poznań; 54 kg 
– złoto Marcin Ciesielski Athletic Wola 
Krzysztoporska, srebro Marcin Sztanderski 
ZKS Radomsko, brąz Rafał Kowalczyk 
AKS Piotrków Tryb. i Mariusz Ciesielski 
Athletic Wola Krzysztoporska; 58 kg – złoto 
Michał Twardowski, srebro Karol Socha 
– obaj AKS Piotrków Tryb., brąz Patryk 
Hojka Podlasie Białystok i Adam Obryski 
MOSiR Grajewo; 63 kg – złoto Nikodem 
Drewa, srebro Aleksander Mielewczyk – 
obaj Cartusia Kartuzy, brąz Artur Chojnacki 
i Skóra AKS – obaj AKS Piotrków Tryb.; 
69 kg – złoto Kacper Gajda AKS Piotrków 
Tryb„srebro Aleksander Płatek Agros Żary, 
brąz Adrian Cieślak Agros Żary i Bartosz 
Wolski AKS Piotrków Trybunalski; 76 kg – 
złoto Jakub Hildebrandt Cartusia Kartuzy, 
srebro Piotr Szczerbik Warmia Lidzbark 
Warmiński, brąz Piotr Siwak Agros Żary 
i Jakub Adamski Sobieski Poznań; 85 
kg – złoto Mateusz Trofimczuk Podlasie 
Białystok, srebro Kacper Łuczak Sokół 
Lubawa, brąz Dawid Hoffmann Agros 
Żary; 100 kg – złoto Oskar Teodorczyk 

AKS Piotrków Trybunalski, srebro Karol 
Pijewski Athletic Wola Krzysztoporska, 
brąz Wojciech Szałkowski Warmia Lidzbark 
Warmiński. 

Medaliści mistrzostw w kategorii mło-
dzieżowiec: 60 kg – złoto Michał Zawadzki 
Sokół Lubawa, srebro Szymon Zimnoch 
Podlasie Białystok, brąz Kamil Szymaszek 
ZKS Radomsko; 66 kg – złoto Sebastian 
Bir Cartusia Kartuzy, srebro Jakub Bednarz 
ZKS Miastko, brąz Adam Bosak Warmia 
Lidzbark Warmiński i Damian Tokarski 
Orlik Wierzbica; 74 kg – złoto Damian 
Cierlik AKS Piotrków Tryb., srebro Damian 
Metza Cartusia Kartuzy, brąz Albert Nowak 
Orlik Wierzbica i Gerard Glabus Sobieski 
Poznań; 84 kg – złoto Krzysztof Niklas 
Cartusia Kartuzy, srebro Bartosz Rajter 
Sobieski Poznań, brąz Jakub Struczyński 
Cartusia Kartuzy i Tomasz Ewertowski 
Sokół Lubawa; 96 kg – złoto Patryk 
Kamiński Cement Gryf Chełm, srebro Eryk 
Roszkowski Cartusia Kartuzy, brąz Dawid 
Dryja ZKS Radomsko i Bartosz Dunst KKS 
Kartuzy, 120 kg – złoto Erwin Imbierski 
Agros Żary, srebro Kacper Troć Cement 
Gryf Chełm, brąz Dawid Zbutowicz Warmia 
Lidzbark Warmiński. 

Fot. sportnakaszubach.pl

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS

Patrycja Piechowiak i Karol Robak 
zapalą igrzyskowy znicz
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W dniach 27 – 29 maja 2016 roku odbył się 
na trasie Szczyrzyce – Droginia – Łapanów 
– Raciechowice XXXIV Międzynarodowy 
Wyścig Kolarski Juniorów. Były to też 
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia 
LZS w Kolarstwie Szosowym Juniorów 
„Złote Koło” i XIII Memoriał im. Józefa 
Tropaczyńskiego. 

Wyścig składał się z 4 etapów. Startowało 
91 zawodników z 28 klubów reprezentują-
cych 7 województw oraz klub z Niemiec. 
Mistrzem Krajowego Zrzeszenia LZS został 
zawodnik TKK Pacific Nestle Fitnes Piotr 
Klimkowski, wicemistrzami – Jakub Jąkała 
UKS Sokół Kęty i Szymon Tracz WLKS 
Krakus BBC Czaja.

Pierwszy etap wyścigu liczył 85 km 
i przebiegał wokół miejscowości Szczyrzyce. 
Pomimo wielu prób rozerwania peletonu, 
na metę przyjechała cała grupa kolarzy i o 
wszystkim zadecydował pojedynek sprinte-
rów. Finiszowe metry zdominowali zawod-
nicy KTK Kalisz/SMS Toruń – triumfował 
Szymon Krawczyk, a drugi był jego kolega 
Adrian Walecki. Jako trzeci linię mety prze-
jechał Mikołaj Konieczny KKS Gostyń.

28 maja najpierw kolarze ścigali się 
na 5-kilometrowej czasówce w Drogini. 
Najszybciej – w 8 minut i 6 sekund – poko-
nał ją lider wyścigu Szymon Krawczyk. 

Drugi Piotr Pękala KS Pogoń Mostostal 
Puławy stracił do niego 3 sekundy, 
a podium zamknął Artur Lewandowski 
UKS Copernicus/SMS Toruń.

Trzeci etap wokół Łapanowa liczył 72 
kilometry. Szymon Krawczyk był bliski trze-
ciego z rzędu zwycięstwa etapowego. Na 
linii mety wyprzedził go jednak Richard 
Banusch RSC Cottbus. Ostatnie miejsce 
na podium zajął Filip Maciejuk KS Pogoń 
Mostostal Puławy. Puchary i nagrody ufun-
dowane przez Wójta Gminy Łapanów wrę-
czyli kolarzom: Robert Roj – wójt Gminy 
Łapanów, Jacek Kucybała – wiceprzewod-
niczący Małopolskiego Zrzeszenia LZS, 
Zbigniew Klęk – dyrektor wyścigu oraz 
Piotr Majka – ojciec Rafała Majki. 

Ostatni etap wyścigu liczył 106,5 kilome-
tra i prowadził wokół Raciechowic. Wyścig 
odbywał się w trudnych warunkach atmos-
ferycznych i z tego powodu rywalizacji nie 
ukończyło aż 35 kolarzy. Wśród nich był 
lider wyścigu, Szymon Krawczyk. Najlepiej 
poradził sobie Piotr Klimkowski, który 
popisał się solową akcją – wjechał na metę 
z przewagą 47 sekund nad drugim Jakubem 
Jąkałą UKS Sokół Kęty, a trzeci Szymon 
Tracz WLKS Krakus BBC Czaja stracił 55 
sekund do triumfatora. Pozostali kolarze 
przejeżdżali w kilkuosobowych grupkach. 

W błękitnej koszulce – najaktywniej-
szego kolarza – zakończył wyścig Piotr 
Klimkowski, do tego dołożył koszulkę zielo-
ną – najlepszy z rocznika 1999 oraz koszulkę 
w grochy – klasyfikacja górska – i otrzymał 
nagrodę ufundowaną przez Rafała Majkę, 
którą wręczyła mu Magdalena Majka, żona 
naszego znakomitego kolarza. Rafał Majka 
od kilku już lat funduje nagrodę w klasy-
fikacji górskiej w tym wyścigu, gdyż jako 

junior startował w nim i zawsze gdy jest 
w tym czasie w rodzinnym domu ogląda 
wyścig. Koszulkę białą – klasyfikacja punk-
towa – wywalczył Szymon Tracz. Koszulkę 
czarną – klasyfikacja awansujących – zdobył 
Paweł Szóstka KS Deichmann Abus Mat 
Sobótka. 

Klasyfikację klubową wygrała KS Pogoń 
Mostostal Puławy przed UKS Sokół Kęty 
i LKS Baszta Golczewo, a wojewódzką: 
woj. małopolskie przed lubelskim i wiel-
kopolskim.

Medale i puchary wręczali najlepszym 
zawodnikom m.in.: Ireneusz Raś, poseł na 
Sejm RP, Jacek Kucybała, skarbnik RG KZ 
LZS i wiceprzewodniczący Małopolskiego 
Zrzeszenia LZS oraz Józef Regulski, sekre-
tarz Małopolskiego Zrzeszenia LZS.

Organizatorami zawodów było: Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Małopolskie Zrzeszenie LZS 
i WLKS Krakus Swoszowice, współorganiza-
torami: Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, Starostwo Powiatowe 
w Limanowej, Urzędy Gmin: Raciechowice, 
Łapanów, Jodłownik, Trzciana. Mistrzostwa 
uzyskały dofinansowanie MSiT.

Wielu zawodników uczestniczących w tym 
wyścigu niecały miesiąc później startowało 
w Mistrzostwach Polski – w jeździe ze startu 
wspólnego, II wicemistrz Zrzeszenia LZS 
Szymon Tracz (WLKS Krakus BBC Czaja) 
wywalczył srebrny medal a Filip Maciejuk 
(KS Pogoń Mostostal Puławy), który na 
jednym z etapów był trzeci, został mistrzem 
kraju juniorów w „czasówce”.

W dniach 28-29 maja w Darłowie – 
Jarosławcu odbyły się Mistrzostwa 
Krajowego Zrzeszenia LZS oraz XIX 
Edycja Pucharu Polski w kolarstwie 
szosowym kobiet. O medale walczyły 
juniorki młodsze oraz juniorki i orliczki. 
Organizatorami mistrzostw byli: Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Zachodniopomorskie 
Zrzeszenie LZS i klub KK BCM Nowatex 
Ziemia Darłowska. Współorganizatorami: 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, Urząd Gminy 

Darłowo, Urząd Gminy Postomino, Urząd 
Miasta Darłowo oraz Zachodniopomorski 
Związek Kolarski. Mistrzostwa uzyskały 
dofinansowanie z MSiT.

Juniorki młodsze w jeździe na czas 
miały do przejechania 9,8 km na trasie 
Wicie – Barzowice – Wicie. Wystartowało 
ich 53, w tym m.in. zawodniczki z Litwy. 
Najlepszy czas osiągnęła Marta Jaskulska 
LKK Warmia Biskupiec, wicemistrzyniami 
Zrzeszenia zostały Aleksandra Trzebińska 
UKS Koźminianka Koźminek i Oliwia 

Majewska UKS Copernicus Toruń. 
W wyścigu ze startu wspólnego, który 

liczył 53 km, ponownie najlepsza była 
Marta Jaskulska, na drugim i trzecim miej-
scu uplasowały się Paulina Petri KS Społem 
Łódź i Oliwia Majewska UKS Copernicus. 
Marta Jaskulska powtórzyła swój sukces 
z ubiegłego roku – wtedy też wywalczyła 
dwa tytuły mistrzyni Zrzeszenia LZS.

W jeździe na czas wśród juniorek/orli-
czek tytuł mistrzowski wywalczyła Nikol 
Płosaj UKS Mróz Colnago Jedynka Kórnik, 
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wicemistrzyniami zostały Daria Pikulik KK 
BCM Nowatex Ziemia Darłowska (w ubr. 
była trzecia) i Łucja Pietrzak Mat Atom 
Sobótka. Startowało 31 zawodniczek na tra-
sie liczącej 13,6 km. 

Wyścig ze startu wspólnego w tej kategorii 
wiekowej wygrała Marta Lach Mat Atom 
Sobótka, wicemistrzyniami zostały: Nikol 
Płosaj UKS Mróz Colnago Jedynka Kórnik 

(ubiegłoroczna mistrzyni) i Daria Pikulik 
KK BCM Nowatex Ziemia. Kolarki miały do 
przejechania 84,8 km.

Klasyfikację klubową wygrał UKS Mróz 
Colnago Jedynka Kórnik przed BCM 
Nowatex Ziemia Darłowska i MAT Atom 
Sobótka. Klasyfikację województw: wiel-
kopolskie przed kujawsko-pomorskim 
i dolnośląskim.

Medale zawodniczkom wręczali m.in.: 
Ja  ro  sław Rzepa przewodniczący Za cho-
dniopo morskiego Zrzeszenia LZS i wice -
przewodniczący Tomasz Paciejewski.

W mistrzostwach Polski Nikol Płosaj 
wywalczyła srebrny medal a Daria Pikulik 
brązowy w jeździe na czas.

Fot. Facebook KK BCM Nowatex Ziemia 
Darłowska

XXVI Ogólnopolski Wyścig Kolarski 
o Puchar Przewodniczącego KZ LZS

Mistrzem Zrzeszenia LZS w kat. młodzik 
w jeździe na czas został Adam Woźniak KS 
Społem Łódź, a ze startu wspólnego jego ko-
lega klubowy Bartosz Rutkowski. 

Wśród młodzików srebrny medal w jeź-
dzie na czas zdobył Wiktor Chodań LKK 
Warmia Lidzbark Warmiński, a brązowy Se-
bastian Stachula KLKS Azalia Brzóza Kró-
lewska, a ze startu wspólnego kolejni kolarze 
KS Spółem Łódź – Adam Woźniak i Miłosz 
Mielczarek.

Wśród juniorów młodszych triumfowa-
li – w jeździe na czas Wiktor Richter UKS 
Koźminianka Koźminek, a ze startu wspól-
nego jego kolega klubowy Mateusz Jaku-
basz. Srebro i brąz za jazdę na czas odebrali 
zawodnicy UKS Koźminianki Koźminek – 
Damian Papierski i Mateusz Jakubasz. 

W wyścigu ze startu wspólnego srebro 
zdobył Cezary Łączkowski TKK Pacific 
Nestle Fitness, a brąz Wiktor Richter UKS 
Koźminianka Koźminek. Większość wymie-
nionych tu medalistów to zawodnicy objęci 
szkoleniem w Ośrodkach Szkolenia Sporto-
wego Młodzieży LZS.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Opolskie Zrzeszenie LZS 
przy współpracy LKS Ziemia Opolska, lo-
kalnych samorządów w Chrząstowicach, 
Ozimku i Turawie oraz Starostwa Powiato-
wego w Opolu. Impreza otrzymał dofinan-
sowanie z MSiT.

XXVI Ogólnopolski Wyścig Kolarski 
o Puchar Przewodniczącego Krajowego 
Zrzeszenia LZS odbył się w dniach 1-3 lip-
ca 2016. 

Młodzi kolarze ścigali się na trasie Kobyla 
Góra – Ludwików – Doroszew Wielkopol-
ski. Trzy dni ścigania na szosie to nie byle 
co dla najmłodszych kategorii wiekowych. 
W tym roku na starcie wyścigu stanęło po-
nad 160 młodych kolarzy i kolarek – żaków, 
młodzików i juniorów młodszych.

Juniorzy młodsi przejechali łącznie 209 
km. Na mecie trzeciego etapu ze zwycięstwa 
cieszył się Stefan Michalick ze Słowacji, 
drugi był też Słowak Matej Blasko, a trze-

ci Jakub Śmieszek z KK Tarnovia Tarnowo 
Podgórne.

Z kolei juniorki młodsze podczas trzech 
etapów przejechały 96,4 km. Triumfowała 
Wiktoria Polak KTK Kalisz, drugie miejsce 
zajęła jej koleżanka klubowa Julia Kowalska, 
a trzecia była Marta Brzozowska UKS Co-
pernicus Toruń. 

Młodziczki przejechały w wyścigu 61,6 
km. Wygrała Maja Wróblewska UKS Ratusz 
Maszewo, drugie miejsce zajęła Zuzanna 
Olejniczak KKS Gostyń, a trzecie Tamara 
Szalińska UKS Ratusz Maszewo. Młodzicy 
zaś przemierzyli 96,4 km. Zwyciężył Kac-
per Majewski KKS Gostyń, drugi był Adam 

Woźniak Kadra Województwa Łódzkiego, 
a trzeci Maciej Stelczyk UKS Moto Jelcz La-
skowice 

Żacy przejechali 41,8 km. Startowało 28 
zawodników, w tym 8 dziewcząt. Wygrał 
Arkadiusz Kusiak LUKS Trójka Piaseczno, 
drugie miejsce zajął Łukasz Ciecior LKS 
Ziemia Opolska, a trzecie Bartosz Golec 
MLUKS Victoria Jarocin.
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Turawa 2016
Jak co roku, na początku czerwca (4-5) w okolicach Turawy odbywa się Memoriał 
im. Joachima Halupczoka, w którym ścigają się młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy – 
kobiety i mężczyźni. Jest on także w części Mistrzostwami Krajowego Zrzeszenia LZS 
młodzików i juniorów młodszych.
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60. Jubileuszowy Wyścig Przyjaźni Pol-
sko-Ukraińskiej im. W. Skopenki wygrał 
kolarz Pogoni Mostostalu Puławy, Jakub 
Soliński. 

W wyścigu, który trwał od 14 do 19 
czerwca br. uczestniczyli kolarze do lat 23. 
Wystartowało ich 64 zawodników z ośmiu 
ukraińskich i pięciu polskich zespołów. Te-
goroczna impreza składała się z sześciu eta-
pów. Pierwsze dwa odbyły się na Ukrainie, 
natomiast cztery kolejne w Polsce. Wyścig 
miał emocjonujący przebieg do samego 
końca, gdyż szanse na końcowe zwycięstwo 
miało kilku kolarzy. Drugie i trzecie miejsce 
zajęli zawodnicy z Ukrainy – Konstantyn 

Ashurov i Pavlo Bondarenko. W klasyfika-
cji drużynowej trzy pierwsze miejsca zajęły 
teamy z Ukrainy, czwarte wywalczyli kolarze 
KS Pogoń Mostostal Puławy I.

Poszczególne etapy wygrali: I – Konstan-
tyn Ashurov, II – Roman Gladysh, III – Pa-
tryk Soliński, IV – Patryk Górecki (jazda 
indywidualna na czas), V – Jakub Soliński, 
VI – Serhij Kozaczenko.

Były to jednocześnie Mistrzostwa Kra-
jowego Zrzeszenia LZS orlików – etap III 
– wyścig ze startu wspólnego i etap IV – jaz-
da na czas. Mistrzem Zrzeszenia ze startu 
wspólnego został Patryk Soliński, srebrny 
medal wywalczył Jakub Soliński, a brązowy 
Karol Cygan – wszyscy KS Pogoń Mostostal 

Puławy. Mistrzem Zrzeszenia w jeździe in-
dywidualnej na czas został Patryk Górecki, 
srebrny medal zdobył Jakub Soliński, a brą-
zowy Wojciech Kietliński – wszyscy KS Po-
goń Mostostal Puławy.

Jak powiedział kierownik wyścigu Wa-
cław Słomkowski – W tym roku frekwencja 
niestety nie była zbyt duża, bowiem termin 
kolidował z mistrzostwami kraju. Za rok, jak 
dopniemy budżet, planujemy przenieść wy-
ścig na sierpień, jak sugeruje wielu trenerów. 

Organizatorem wyścigu było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Lublinie. Impreza została dofinanso-
wana przez MSiT.

Mistrzost wa Kr a jowego Zrzeszenia LZS

pleszew 2016 Tenis stołowy

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
60. Międzynarodowy Wyścig Kolarski przyjaźni 
polsko – Ukraińskiej

Mistrzostwa odbyły się w dniach 17-
19 czerwca br. w Pleszewie. W zawodach 
udział wzięło 158 zawodników z 51 klubów, 
reprezentujących 12 województw. 

Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali 
w 4 kategoriach wiekowych – od młodzika 
do młodzieżowca. Klasyfikację końcową wo-
jewództw wygrało woj. wielkopolskie, przed 
łódzkim i opolskim. W klasyfikacji klubowej 
najlepsza była MLUKS Dwójka Rawa Mazo-
wiecka, drugie miejsce zajęła KS Stella Kielce 
a trzecie MLKS Ostródzianka Ostróda.

Grę pojedynczą młodziczek wygrała Ilona 
Szwiertnia (LKS Lesznianka Leszna Górna), 
drugie miejsce zajęła Aleksandra Jarkowska 
(UKS Dojlidy Białystok), a trzecie i czwarte 
zajęły Zuzana Sułek (LKTS Luboń) i Nata-

lia Gajewska (LITS Meble Anders Żywiec). 
Wśród młodzików wygrał zawodnik LKTS 
Luboń Patryk Ptyś, drugi był Kuba Kwa-
piś z MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka, 
miejsca 3-4 zajęli Mateusz Rutkowski (KS 
Dekorglass Działdowo) i Miłosz Plewik (KS 
Sygnał Lublin).

Wśród kadetek złoty medal zdobyła Agata 
Paszek (KTS MOKSiR Zawadzkie), srebro 
wywalczyła Karina Kuwerska (ULKS Mosz-
czenica), brązowe medale zdobyły: Kamila 
Gryko (UKS Sovit Białystok) i Magda Płot-
ka (KT-S GOSRiT Luzino). Mistrzem wśród 
kadetów został Jakub Woźniak (UKTS So-
kół Orzesze), wicemistrzostwo wywalczył 
Bartosz Sobel (LITS Meble Anders Żywiec), 
brązowe medale zdobyli Wojciech Choj-
nowski (KS Dekorglass Działdowo) i Łukasz 
Kochańczyk (KS Burza Borowa Wieś Miko-
łów).

Złoto w kategorii juniorek wywalczyła 
Katarzyna Galus (LUKS Skrzyszów), srebro 
Gabriela Dyszkiewicz (UKS Sovit Białystok) 
a brąz Paulina Stachecka (MLUKS Dwójka 
Rawa Mazowiecka) i Wiktoria Ziemkiewicz 
(GLKS Nadarzyn). Wśród juniorów naj-
lepszy był Jakub Różak (KS Stella Kielce), 

srebro wywalczył Jakub Gierach ((MLUKS 
Dwójka Rawa Mazowiecka), brąz jego kole-
ga klubowy Jakub Polański i Arkadiusz Żuk 
(SMS Włodawa).

Złoto w kategorii młodzieżowej zdoby-
ła Dagmara Baranowska (UKS Dystans 
Niedźwiada), srebro Magdalena Wysocka 
(KS Stella Gniezno), brąz Sylwia Szlapa (LZS 
Victoria Chróścice) i Aleksandra Niemiec 
(MLKS Ostródzianka Ostróda). Wśród mło-
dzieżowców najlepszy był Adrian Więcek 
(MLKS Ostródzianka Ostróda), srebro wy-
walczył jego kolega klubowy Karol Jarmo-
łowicz, brązowe medale zdobyli: Wojciech 
Głuszek (LUKS MGOKSiR Korfantów) 
i Arkadiusz Kukla (MLUKS Dwójka Rawa 
Mazowiecka).
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Głównymi organizatorami zawodów byli: 
Krajowe Zrzeszeni Ludowe Zespoły Sporto-
we oraz Klub Sportowy Agros Zamość przy 
współpracy: Wojewódzkiego Zrzeszenia 
LZS w Lublinie, Prezydenta Miasta Zamość, 
Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej 
Atletyki w Lublinie oraz Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Zamościu. Mistrzostwa dofi-
nansowało Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zawody stały na wysokim poziomie, wie-
lu zawodników pobiło rekordy życiowe. 
Najbardziej wartościowe wyniki uzyskały 
juniorki młodsze Martyna Kotwiła (RLTL 
ZTE Radom) i Karolina Łozowska (KS 
Podlasie Białystok) w biegu na 100 m – od-
powiednio 11.88 i 11.90 oraz junior Eryk 
Hampel (LUKS Orkan Września), który po-
bił życiówkę na 100 m – 10.59. 

Dwa złote medale zdobyła Martyna Ko-
twiła – na 100 i 200 m, Eryk Hampel – 100 
i 200 m, Beata Topka (ULKS Talex Borzytu-

chom) w biegu na 800 i 1500 m, Przemysław 
Łyskawy (LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża) 
w skoku w dal i trójskoku, Marleny Goli (KS 
Podlasie Białystok) w biegu na 100 i 200 m, 
Andrzej Kowalczyk (ULKS Fajfer 2001 Ła-
panów) w biegu na 1500 i 3000 m, Agniesz-
ka Bednarek (MULKS Żeromski Sieradz) 
w skoku w dal i trójskoku, ustanowiła też 
dwa rekordy życiowe. 

Następne starty medalistów naszych mi-
strzostw pokazały, że zawodnicy z klubów 
naszego Zrzeszenia liczą się w polskiej 
lekkiej atletyce. Na mistrzostwach kraju 

w swoich kategoriach wiekowych wielu 
z nich zdobyło medale. Jak choćby zło-
ty medal Klaudii Maruszewskiej w rzucie 
oszczepem na MŚ w Bydgoszczy, złoty me-
dal Łukasza Niedziałka w chodzie i srebrny 
Karoliny Łozowskiej w biegu na 400 pod-
czas ME juniorów młodszych w Tbilisi, na 
Mistrzostwach Polski U-23 złote medale 
Anety Rydz w skoku wzwyż, Mateusza Kwa-
śniewskiego w rzucie oszczepem, Klaudii 
Kardasz w pchnięciu kulą (jest też aktualną 
mistrzynią kraju seniorów), Katarzyny Rut-
kowskiej w biegu na 5000 m itd.

Medaliści mistrzostw 
w kategorii juniorów 
i juniorek młodszych

Chód – złoto Łukasz Niedziałek (WLKS 
Nowe Iganie), srebro Michał Wiater (KS 
Agros Zamość), brąz Jakub Kużawski 
(WLKS Nowe Iganie). 

Chód (kobiety) – złoto Zuzanna Drygal-
ska (CMKL Człuchów), srebro Michalina 
Jaśkowiak (UKS Przełaj Żerków), brąz Mar-
ta Gorczyńska (MKS Durasan Płońsk).

110 ppł – złoto Grzegorz Mirecki (LUKS 
Orkan Września), srebro Kacper Nocuła 
(ALKS PWSZ Gorzów Wlkp.), brąz Jakub 
Kalinowski (UKS Skoczek Władysławów).

Rzut młotem (kobiety) – złoto Patrycja 
Maciejewska (UKS Achilles Leszno), srebro 
Angelika Woźniak (UKS Błyskawica Do-
maniewice), brąz Olga Wrzałkowska (LLKS 
Ziemi Kociewskiej Skórcz).

100 m (kobiety) – Martyna Kotwiła 
(RLTL ZTE Radom), srebro Karolina Ło-
zowska (KS Podlasie Białystok), brąz Mag-
dalena Wszelaka (LUKS Orkan Września).

Skok wzwyż (kobiety) – złoto Martyna 
Lewandowska (MLKL Płock), srebro Kami-
la Płachta (RLTL ZTE Radom), brąz Patry-
cja Skoczylas (UKS 12 Kalisz).

100 m – złoto Antoni Plichta (LKS Lubusz 
Słubice), srebro Szymon Królikowski (UKS 
Achilles Leszno), brąz Jarosław Sudoł (LKS 
Orzeł Namysłów, 12.25 rż).

Rzut młotem – złoto Bartosz Zagórski 
(UKS Uczniak Szprotawa), srebro Szymon 
Kwiatkowski (LUKS Orkan Września), brąz 
Artur Łapo (ALKS PWSZ Gorzów Wlkp.).

Skok wzwyż – złoto Tadeusz Tofil (MKS 

Bolesłavia Bolesławiec), srebro Krzysz-
tof Kwiatkowski (LUKS Warmia Lidzbark 
War.), brąz Przemysław Rutowicz (UMLKS 
Pegaz Opoczno, 1.98 rż).

400 m (kobiety) – złoto Natalia Wosz-
tyl (RLTL ZTE Radom), srebro Sara Neu-
mann (UKS Orkan Środa Wlkp., 51.71 rż), 
brąz Paulina Zielińska (MKS Agros Chełm, 
57.95 rż).

400 m – złoto Mateusz Wróbel (KS Sło-
neczko Busko Zdrój, 48.79 rż), srebro An-
toni Walicki (ALKS PWSZ Gorzów Wlkp.), 
brąz Maciej Wójcik (ZLKL Zielona Góra, 
49.18 rż). 

1500 m (kobiety) – złoto Beata Topka 
(ULKS Talex Borzytuchom), srebro Kinga 
Grabowska (UKS 9 Kalisz, 4:41;44 rż), brąz 
Klaudia Kalicka (WMLKS Pomorze Star-
gard).

Skok w dal – złoto Przemysław Łyskawy 
(LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża, 6.44 rż), 
srebro Adam Podsiadły (UMLKS Pegaz 
Opoczno, 6.44 rż), brąz Kacper Świtoń (LKS 
Orkan Ostrzeszów, 6.27 rż). 

1500 m – złoto Tomasz Kurowski (GKS 
Żukowo, 4:04,63, rż), srebro Marcel Chodu-
ra (LUKS MGOKSiR Korfantów), brąz Da-
riusz Nowakowski (MLUKS Tarnów). 

Rzut dyskiem (kobiety – złoto Agnieszka 
Kulak (LKS Jantar Ustka), srebro Magdalena 
Olszewska (OKLA Ostrołęka, 34.37 rż), brąz 
Ewelina Kosowska (WLKS Nowe Iganie, 
33.00 rż).

2000 m przeszkody (kobiety) – złoto 
Zuzanna Mazurek (MLKS Nadwiślanin 
Chełmno, 7:17,17 rż), srebro Klaudia Sójka 
(UKS Wiking Rychnowy), brąz Małgorzata 
Czarnota (RLTL ZTE Radom).

2000 m przeszkody – złoto Norbert Bo-
gucki (ZLKL Zielona Góra), srebro Tobiasz 
Burzyński (MKS Bolesłavia Bolesławiec, 

W dniach od 3 do 5 czerwca, na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, odbyły 
się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce w kategorii młodzieżowej, 
junior i junior młodszy. Startowało prawie 600 zawodników i zawodniczek z 90 klubów 
reprezentujących 16 województw. Klasyfikację klubową wygrał KS Podlasie Białystok 
przed KS Agros Zamość i UKS Orkan Środa Wlkp., wojewódzką – woj. wielkopolskie 
przed mazowieckim i lubuskim. 
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6:22,00 rż), brąz Daniel Kryzel (ULKS Talex 
Borzytuchom, 6:26,24 rż).

Rzut dyskiem – złoto Michał Jarmołowicz 
(UKS Uczniak Szprotawa, 57.00 rż), srebro 
Kornel Warszawski (LKS Orkan Ostrze-
szów), brąz Mariusz Bołdysz (KS Polonia 
Pasłęk).

Skok w dal (kobiety) – złoto Dominika 
Kwaszcz (MKS Bolesłavia Bolesławiec), sre-
bro Katarzyna Bargielska (LKS Narew Kur-
piewski Łomża), brąz Zuzanna Kaczmarek 
(LIUKS Kruszwica).

3000 m (kobiety) – złoto Milena Sadow-
ska (WMLKS Pomorze Stargard, 10:25,07 
rż), srebro Agata Kowalczykowska (LLKS 
Osowa Sień), brąz Patrycja Buczyło (MKS 
Żak Biała Podlaska).

3000 m – złoto Dariusz Nowakowski 
(MLUKS Tarnów), srebro Tomasz Kurow-
ski (GKS Żukowo), brąz Przemysław Kozioł 
(MLUKS Tarnów).

Pchnięcie kulą (kobiety) – złoto Angeli-
ka Woźniak (UKS Błyskawica Domaniewi-
ce), srebro Joanna Hajdrowska (RLTL ZTE 
Radom), brąz Magda Sieńko (KS Podlasie 
Białystok).

400 m ppł (kobiety) – złoto Anna Gryc 
(KS Podlasie Białystok), srebro Marta Woł-
czyńska (ZLKL Zielona Góra), brąz Weroni-
ka Tkaczyk (RLTL ZTE Radom).

400 m ppł – złoto Kacper Antoszewski 
(Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto), sre-
bro Mateusz Jakóbczyk (KS Agros Zamość, 
56.77 rż), brąz Dominik Cyrson (MLKS 
Baszta Bytów, 57.15 rż).

200 m (kobiety) – złoto Martyna Kotwiła 
(RLTL ZTE Radom, 24.16 rż), srebro Karo-
lina Łozowska (KS Podlasie Białystok, 24.32 
rż), brąz Alicja Potasznik (GUKS Asy Dywi-
ty, 24.90 rż).

Trójskok (kobiety) – złoto Katarzyna 
Bargielska (LKS Narew Kurpiewski Łomża, 
11.40 rż), srebro Ewelina Czarniecka (LUKS 
Hańcza Suwałki, 10.91 rż), brąz Zofia Łu-
czak (UKS Orkan Środa Wlkp., 10.77 rż).

200 m – złoto Mateusz Wróbel (KS Sło-
neczko Busko Zdrój, 21.96 rż), srebro An-
toni Plichta (LKS Lubusz Słubice, 22.46 rż), 

brąz Maciej Wójcik (ZLKL Zielona Góra).
800 m (kobiety) – złoto Beata Topka 

(ULKS Talex Borzytuchom, 2:10.59 rż), sre-
bro Kinga Grabowska (UKS 9 Kalisz), brąz 
Agata Kotłowska (GKS Żukowo, 2:15.85 rż).

800 m – złoto Szymon Zięba (UKS Tiki 
Taka Kolbuszowa), srebro Krystian Kwiat-
kowski (LUKS Orkan Września), brąz Seba-
stian Wasielewski (LKS Sana Kościan).

Trójskok – złoto Przemysław Łyskawy 
(LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża), srebro 
Rafał Krawczyk (LUKS Warmia Lidzbark 
Warmiński, 13.65 rż), brąz Kacper Lemie-
szek (KS Agros Zamość).

Pchnięcie kulą – złoto Kornel Warszawski 
(LKS Orkan Ostrzeszów, 19.14 rż), srebro 
Szymon Jóźwiak (UKS Sokół Węgorzewo, 
16.93 rż), brąz Michał Skopiński (ZLKL Zie-
lona Góra).

Rzut oszczepem (kobiety) – złoto We-
ronika Mieczkowska (LKS Lubawa), srebro 
Joanna Hajdrowska (RLTL ZTE Radom), 
brąz Patrycja Adamczyk (KS Polonia Pasłęk, 
43.99 rż). 

Rzut oszczepem – złoto Szymon Sadow-
ski, srebro Dawid Grzeszkowiak, brąz Ama-
deusz Michaluk – wszyscy LKS Fenix Słupsk.

Medaliści mistrzostw 
w kategorii juniorów 
i juniorek

Chód 10 000 – złoto Arkadiusz Drozdo-
wicz (PLKS Gwda Piła), srebro Adrian Klo-
nowski (LKS Vectra Włocławek), brąz Ro-
bert Goławski (WLKS Nowe Iganie).

Chód (kobiety) – złoto Olga Niedziałek, 
srebro Emilią Gręziak (obie WLKS Nowe 
Iganie), brąz Karolina Koziarska (PLKS 
Gwda Piła).

110 ppł – złoto Wiktor Santkiewicz (STS 
Pomerania Szczecinek, 14.08 rż), srebro 
Wiktor Machiński (LUKS Orkan Września), 
brąz jego kolega klubowy Ernest Hampel.

100 m ppł – złoto Dorota Górska (UKS 
Achilles Leszno, 14.82 rż), srebro Kamila 
Podraza (UKS Orkan Środa Wlkp., 15.53 
rż), brąz Oliwia Szymańska (MLKS Agros 
Żary).

100 m (kobiety) – złoto Marlena Gola (KS 
Podlasie Białystok), srebro Justyna Chału-
bińska (STS Pomerania Szczecinek), brąz 
Weronika Chojka (LKS Omega Kleszczów).

Skok wzwyż (kobiety) – złoto Anna Ber-
natowicz (KS Podlasie Białystok, 1.65 rż), 
srebro jej koleżanka klubowa Aleksandra 
Naumczuk, brąz Zuzanna Kubiak (UKS Or-
kan Środa Wlkp.).

100 m – złoto Eryk Hampel (LUKS Orkan 
Września, 10.59 rż), srebro Jakub Gałandziej 

(MLKS Agros Żary), brąz Adrian Wesela 
(UKS Orkan Środa Wlkp.).

Rzut młotem (kobiety) – złoto Kinga 
Łepkowska (LLKS Pomorze Stargard, 59,83 
rż), srebro jej koleżanka klubowa Magdale-
na Zycer, brąz Sara Rosiak (UKS Błyskawica 
Domaniewice).

Rzut młotem – złoto Szymon Gajda 
(LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz), srebro 
Kamil Swancar (LUKS Orkan Września), 
brąz Damian Tuz (KS Agros Zamość).

Skok wzwyż – złoto Jakub Moskal (KS 
Podlasie Białystok), srebro Michał Nako-
nieczny (LKS Fenix Słupsk), brąz Piotr Kon-
dej (WLKS Nowe Iganie, 2.01 rż).

400 m (kobiety) – złoto Paulina Potasznik 
(GUKS As Dywity, 56.96 rż), srebro Weroni-
ka Osiowy (CMKL Człuchów), brąz Klaudia 
Borkowska (OKLA Ostrołęka, 58.28 rż). 

400 m – złoto Dawid Kapała (ZLKL Zie-
lona Góra, 48.00 rż), srebro Natan Fiedeń 
(LKS Pszczyna), brąz Szymon Jakubowski 
(LKS Maraton Turek, 49.37 rż). 

1500 m (kobiety) – złoto Alicja Mińczuk 
(LKS Olimpic Szczecin), srebro Iga Jastrzęb-
ska (ZLKL Zielona Góra), brąz Aleksandra 
Wiktorczyk (WMLKS Pomorze Stargard). 

Rzut dyskiem (kobiety) – złoto Izabela 
Mendyk (UKS Sokół Węgorzewo), srebro 
Sylwia Zych (LUKS Warmia Lidzbark War.), 
brąz Paulina Czajkowska (KS Podlasie Bia-
łystok, 37.21 rż).

1500 m – złoto Andrzej Kowalczyk (ULKS 
Fajfer 2001 Łapanów, 3:58,94 rż), srebro 
Grzegorz Ebel (MLKS Baszta Bytów), brąz 
Leszek Ginter (ULKS Talex Borzytuchom).

Skok w dal – złoto Karol Bagan (KS Pod-
lasie Białystok, 6.99 rż), srebro jego kolega 
klubowy Bartosz Chojnowski, brąz Patryk 
Ręgocki (UKS Cyprianka).
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2000 m przeszkody (kobiety) – złoto 
Anna Konieczek (WMLKS Nadodrze Powo-
dowo), srebro Justyna Warchoł (LKS Vectra 
Włocławek, 7:22,32 rż), brąz Klaudia Kobiór 
(LKS Pszczyna).

3000 m przeszkody – złoto Kamil Bielaw-
ski (SSR Olimp Strawczyn), srebro Nikodem 
Dworczak (WMLKS Nadodrze Powodowo), 
brąz Wojciech Karaban (MKS Bolesłavia 
Bolesławiec). 

Skok w dal (kobiety) – złoto Agnieszka 
Bednarek (MULKS Żeromski Sieradz, 5.46 
rż), srebro Wioleta Dąbrowska (ULKS Tech-
nik Trzcinica), brąz Joanna Frankowska (KS 
Podlasie Białystok).

Rzut dyskiem – złoto Oskar Stachnik 
(ULKS Uczniak Szprotaw), srebro jego ko-
lega klubowy Patryk Zygmunt, brąz Szy-
mon Marchlewski (MLKS Nadwiślanin 
Chełmno).

3000 m (kobiety) – złoto Anna Wiktor-
czyk (WMLKS Pomorze Stargard, 10:02,05 
rż), srebro jej siostra bliźniaczka Aleksandra 
Wiktorczyk, brąz Marta Mydłowska (ALKS 
PWSZ Gorzów Wlkp.).

3000 m – złoto Andrzej Kowalczyk (ULKS 
Fajfer 2001 Łapanów), srebro Kamil Bielaw-
ski (SSR Olimp Strawczyn), brąz Nikodem 
Dworczak (WMLKS Nadodrze Powodowo).

400 m ppł (kobiety) – złoto Anna Szym-
kowicz (MULKS Juvenia Głuchołazy), sre-
bro Weronika Osiowy (CMKL Człuchów), 
brąz Kamila Drabik (RLTL ZTE Radom).

400 m ppł – złoto Kamil Aniszewski 
(LKS Jantar Ustka, 53.16 rż), srebro Domi-
nik Pawlak (ALKS PWSZ Gorzów Wlkp., 
53.69), brąz Patryk Pawłowski (MULKS 
MOS Sieradz, 54.26 rż).

200 m (kobiety) – złoto Marlena Gola (KS 
Podlasie Białystok, 24.57 rż), srebro Karo-
lina Potasznik (GUKS Asy Dywity, 24.89), 
brąz Weronika Chojka (LKS Omega Klesz-
czów).

Trójskok (kobiety) – złoto Agnieszka 
Bednarek (MULKS Żeromski Sieradz, 12.49 

rż), srebro jej koleżanka klubowa Alek-
sandra Glapińska, brąz Kornelia Suchecka 
(UKS Siódemka Ostrołęka). 

Pchnięcie kulą (kobiety) – złoto Urszula 
Polak (KS Podlasie Białystok), srebro Kinga 
Łepkowska (LLKS Pomorze Stargard, 12.24 
rż), brąz Joanna Szygoska (MLKL Płock, 
11.51 rż).

200 m – złoto Eryk Hampel (LUKS Orkan 
Września, 21.27 rż), srebro Natan Fiedeń 
(LKS Pszczyna), brąz Adrian Wesela (UKS 
Orkan Środa Wlkp.). 

800 m (kobiety) – Barbara Skrzypko (KS 
Podlasie Białystok), srebro Joanna Bekus 
(ZLKL Zielona Góra), brąz Alicja Mińczuk 
(LKS Olimpic Szczecin).

Trójskok – złoto Patryk Ręgocki (UKS 
Cyprianka, 14.26 rż), srebro Karol Bagan 
(KS Podlasie Białystok, 13.86 rż), brąz Paweł 
Jóźwiak (MKS Bolesłavia Bolesławiec). 

800 m – złoto Daniel Gadomski (UKS 
Siódemka Ostrołęka), srebro Krystian Sur-
ma (SSR Olimp Strawczyn), brąz Maciej No-
wakowski (LKS Lubawa). 

Rzut oszczepem (kobiety) – złoto Klau-
dia Maruszewska (LKS Jantar Ustka), srebro 
Aleksandra Frajer (WMLKS Nadodrze Po-
wodowo), brąz Wiktoria Bąbel (LUKS Po-
dium Kup).

Pchnięcie kulą – złoto Szymon Mar-
chlewski (MLKS Nadwiślanin Chełmno), 
srebro Michał Walenda (WLKS Nowe Iga-
nie), brąz Patryk Zygmunt (ULKS Uczniak 
Szprotawa).

Rzut oszczepem – złoto Fabian Radziej 
(LUKS Podium Kup), srebro Wiktor Mert-
ka (UKS Cyprianka), brąz Hubert Pieszke 
(UKS Orkan Środa Wlkp.).

Medaliści mistrzostw 
w kategorii młodzieżowców

5000 m – złoto Dominik Tabor (ULKS 
Fajfer 2001 Łapanów), srebro Łukasz Lud-
kiewicz (MKS Osa Zgorzelec), brąz Mateusz 
Bzdyl (ULKS Fajfer 2001 Łapanów).

Skok w dal (kobiety) – złoto Beata Paluch 
(ALKS PWSZ Gorzów Wlkp.), srebro Kinga 
Nisztor (MLKL Płock). 

Rzut dyskiem – złoto Jan Parol (WLKS 
Nowe Iganie, 50.01 rż), srebro Łukasz Jędru-
siak (UKS 12 Kalisz, 49.19 rż), brąz Andrzej 
Gudro (WLKS Nowe Iganie, 46.92 rż).

Rzut dyskiem (kobiety) – złoto Daria Za-
bawska (KS Podlasie Białystok), srebro Ka-
tarzyna Furmanek (KKL Kielce).

1500 m (kobiety) – złoto Katarzyna Rut-
kowska (KS Podlasie Białystok), srebro Kin-
ga Sarzyńska (LUKS Podium Kup), brąz Jo-
anna Szmit (KS Agros Zamość).

400 m – złoto Dariusz Kowaluk (MKS Żak 
Biała Podlaska), srebro Patryk Nurkowski 
(LKS Jantar Ustka), brąz Andrzej Ludwiczak 
(UKS Orkan Środa Wlkp.).

Skok wzwyż (kobiety) – złoto Aneta Rydz 
(RLTL ZTE Radom), srebro Kinga Nisztor 
(MLKL Płock), brąz Joanna Stanisławska 
(UKS Orkan Środa Wlkp.).

100 m – Konrad Ziółkowski (LKS Vectra 
Włocławek), srebro Krzysztof Wróbel (LUKS 
Orkan Września), brąz Robert Skrzypczak 
(WMLKS Nadodrze Powodowo).

3000 m (kobiety) – złoto Katarzyna Rut-
kowska (KS Podlasie Białystok, 9:42,48 rż), 
srebro Joanna Szmit (KS Agros Zamość, 
10:14,61 rż).

Trójskok (kobiety) – złoto Beata Paluch 
(ALKS PWSZ Gorzów Wlkp.).

400 m ppł – złoto Dawid Lis (MKS Dura-
san Płońsk), srebro Hubert Źrebiec (ULKS 
Technik Trzcinica).

Trójskok – złoto Kamil Popowski (KS 
Podlasie Białystok, 14.54 rż).

Pchnięcie kulą (kobiety) – złoto Klaudia 
Kardasz (KS Podlasie Białystok), srebro Kin-
ga Nisztor (MLKL Płock).

200 m – złoto Patryk Nurkowski (LKS 
Jantar Ustka, 21.76 rż), srebro Marcin Senk 
(UKS Orkan Środa Wlkp.), brąz Dariusz 
Kowaluk (MKS Żak Biała Podlaska). 

Pchnięcie kulą – złoto Andrzej Gudro 
(WLKS Nowe Iganie), srebro jego kolega 
klubowy Jan Parol, brąz Łukasz Jędrusiak 
(UKS 12 Kalisz).

Rzut oszczepem – złoto Mateusz Kwa-
śniewski (LUKS Uczniak Szprotawa), srebro 
jego kolega klubowy Sebastian Jach, brąz 
Dawid Faliński (RLTL ZTE Radom).
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 6.  Ogólnopolski Turniej Dziewcząt i Chłopców LZs 
„Mała piłkarska Kadra czeka” U-13 – prószków 2016

zwycięzcy – KKPK Medyk Konin – dziewczęta 
LKS Ceramika Opoczno – chłopcy

Medale i puchary wręczali uczestni-
kom m.in.: syn Marka Procyszyna Łukasz 
i jego żona Maria, wiceprzewodniczący KZ 
LZS Marek Mazur, przewodniczący WZ 
LZS w Opolu Gerard Halama i wicewójt 
Reńskiej Wsi Jan Domek. Organizatorami 

turnieju było Krajowe Zrzeszenie LZS, 
Opolskie Zrzeszenie LZS oraz samorzą-
dy lokalne w Reńskiej Wsi i Prószkowie. 
Finał dofinansowało Ministerstwo Sportu 
i Turystyki.

Podczas uroczystości otwarcia turnieju 
Gerard Halama, przewodniczący WZ LZS 

w Opolu przypomniał: Gdyby nie Marek 
Procyszyn tych rozgrywek by nie było. To on 
w 2011 roku, na zebraniu Rady Głównej LZS 
zaproponował, by stworzyć ogólnopolskie 
zawody dla dziewczynek i chłopców kończą-
cych szkołę podstawową. Marek Procyszyn 
zmarł w ubiegłym roku, w tym roku zapadła 
decyzja by od VI turnieju nosił on Jego imię. 
Marek Procyszyn przez wiele lat był działa-
czem opolskich LZS (m.in. przewodniczą-
cym) oraz prezesem Opolskiego Związku 
Piłki Nożnej.

Na kompleksie Orlik w Reńskiej Wsi 
grały dziewczęta. Najpierw rozegrały fazę 
grupową, a potem pucharową. 

W finale reprezentantki województwa 
wielkopolskiego KKPK Medyk Konin poko-
nały 5:1 UKS Zorzę Pęgów (dolnośląskie). 
Trzecie miejsce zajęła LUKS Wisła Nowy 
Korczyn (świętokrzyskie), wygrywając 2:1 
z LKS Olimpią Osieczany (małopolskie). 
Opolszczyznę reprezentowały zawodnicz-
ki LKS Rolnika Biedrzychowice, które 
w meczu o 9. miejsce uległy 1:5 ekipie LUKS 
Sportowa Czwórka Radom. 

Jak zwykle przyznano też wyróżnie-
nia indywidualne: najlepszą zawodniczką 
została Karolina Bednarz z LKS Olimpia 
Osieczany, królową strzelców Amelia 
Chmura LUKS Czwórka Radom, najlepszą 
bramkarką Martyna Stempień LUKS Wisła 

Nowy Korczyn. Puchar Fair Play otrzymała 
drużyna Protel Gosrit Luzino.

Chłopcy rywalizowali w Prószkowie, 
a najlepszą drużyną okazał się LKS Ceramika 
Opoczno (łódzkie), zwyciężając w finale 2:0 
GLKS Wilkowice (śląskie). Młodzi zawod-
nicy sprawili kibicom i kierownictwu klubu 
wspaniały prezent na 70-lecie Ceramika 
Opoczno. 

W zwycięskiej drużynie grali: Kacper Bar-
tyzel, Marcel Chrabąszcz, Miłosz Karwat, 
Maciej Knap, Michał Krajewski, Bartłomiej 

W dniach 7-10 lipca na obiektach Pomologii Prószków oraz kompleksie sportowym Orlika w Reńskiej Wsi rozegrano finał VI 
Ogólnopolskiego Turnieju LZS „Mała Piłkarska Kadra Czeka” im. Marka Procyszyna dla chłopców i dziewcząt do lat 13. Wygrały dru-
żyny LKS Ceramika Opoczno – chłopcy i KKPK Medyk Konin – dziewczęta. W turnieju chłopców wystartowało 14 drużyn, w turnieju 
dziewcząt 13. Dziewczęta strzeliły 156 bramek w 30 meczach, a chłopcy rozegrali 33 mecze i strzelili 139 bramek. 

Kolejność w turnieju dziewcząt: 

1. KKPK Medyk Konin – woj. wielkopolskie
2. UKS Zorza Pęgów – woj. dolnośląskie
3. LUKS Wisła Nowy Korczyn – woj. świętokrzyskie
4. LKS Olimpia Osieczany – woj. małopolskie 
5. UKS Dubler Opole Lubelskie – woj. lubelskie 
6. ISD-AJD Częstochowa – woj. śląskie 
7. LZS Kaja Opoczno – woj. łódzkie 
8. Protel GOSRiT Luzino – woj. pomorskie 
9. LUKS Sportowa Czwórka Radom – woj. mazowieckie 

10. LKS Rolnik Biedrzychowice – woj. opolskie 
11. Gmina Janowiec Kościelny – woj. warmińsko-mazurskie 
12. UKS Pionier Brańsk – woj. podlaskie 
13. LUKS Kusy Suchań – woj. zachodniopomorskie

Kolejność turnieju chłopców: 

1. LKS Ceramika Opoczno – woj. łódzkie 
2. GLKS Wilkowice – woj. śląskie 
3. MKS Polonia Słubice – woj. lubuskie 
4. LZS Doruchów – woj. wielkopolskie 
5. GLKS Ludwiniak Ludwin – woj. lubelskie 
6. MKS Jeziorany – warmińsko-mazurskie 
7. UKS Rodło Opole – woj. opolskie
8. SKS Osiczanka Osice – woj. pomorskie
9. LKS Chojniak Wieniawa – woj. mazowieckie

10. LKS Piast Stopnica – świętokrzyskie
11. LKS Gród Podegrodzie – woj. małopolskie
12. LKS Orzeł Bierzwnik – woj. zachodniopomorskie
13. UKS Fala Świekatowo – kujawsko-pomorskie
14. LKS Cukrownik Pszenno – woj. dolnośląskie
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Krajewski, Sebastian Kwaśniak, Kacper Pan-
fil, Kacper Sulgostowski, Marcela Woj ton. 
Trenerem drużyny był Grzegorz Ło pata, 
a kierownikiem Robert Poprzeczny. Dru-
żyna Ceramiki w całym turnieju wygrała 
wszystkie mecze – strzeliła 22 bramki, stra-
ciła tylko dwie. 

W meczu o 3. miejsce Polonia Słubice 
(lubuskie) wygrała 4:3 z LZS Doruchów 
(wielkopolskie). Gospodarza turnieju repre-
zentowali zawodnicy Rodła Opole, któ-
rzy w spotkaniu o 7. miejsce pokonali 6:0 
Osiczankę Osice.

Najlepszym zawodnikiem turnieju wy bra-

no Igo ra Kozłowskiego z LKS Lubusz 
Słubice, najlepszym bramkarzem został 
Maciej Świecak GLKS Wilkowice, kró-
lem strzelców Maciej Knap LKS Ceramika 
Opoczno. 

Puchar Fair Play otrzymała drużyna LZS 
Doruchów.

58. Ogólnopolski Turniej szachowy LZS o „złotą Wieżę”

MLKs „Nadnarwianka” pułtusk wygrywa po raz 4 w historii

Swój pierwszy sukces „Nadnarwianka” 
od niosła w jubileuszowym XX turnieju 
w 1978 roku. Odbył się on wtedy w Warszawie 
w Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie, 
w przepięknej Białej Sali, a w drużynie grali: 
Dionizy Barwiński, Zbigniew Tyszkiewicz, 
Andrzej Pankratjew i Teresa Gabrycka. Na 
kolejną wygraną czekali 35 lat – drugi raz 
okazali się najlepszą drużyną w 2013 roku 
na 55. „Złotej Wieży”. Rok później zajęli 
trzecie miejsce. W 2015 roku wygrali po raz 
trzeci. W tym roku w zwycięskiej druży-
nie grali: Piotr Mickiewicz, Michał Bartel, 
Adam Czajkowski i Anna Jakubowska.

W turnieju uczestniczyły 23 drużyny, ogó-
łem 105 uczestników, w tym 88 zawodników 
z rankingiem FIDE z 14 województw: 1 
województwo wystawiło 3 drużyny, 7 woje-

wództw wystawiło po dwie drużyny, sześć 
województw po jednej drużynie. Nie uczest-
niczyło województwo kujawsko-pomorskie. 
Drugie miejsce zajął MUKS „Stoczek 45” 
Białystok, a trzecie LZS „Wieża” Pęgów.

Do turnieju nie dopuszczono z uwagi na 
nie spełnienie wymogów regulaminowych 
drużyny z województwa świętokrzyskiego. 
Finał rozegrano systemem szwajcarskim na 
dystansie 9 rund. Turniej był zgłoszony do 
klasyfikacji rankingowej FIDE. Sędzią głów-

nym był Tomasz Kamieniecki, dyrektorem 
turnieju Henryk Stakuć. Wybrane partie 
by ły tran smitowane on-line. 

W turnieju uczestniczyło 7 osób (4 kobie-
ty i 3 mężczyzn) z tytułami międzynarodo-
wymi. 

Najlepszy zawodnik turnieju Wojciech 
Śmieszek z MUKS „Stoczek 45” Białystok 
otrzymał nagrodę specjalną ufundowaną 
przez ALIANZ w Koszalinie. Najmłodszą 
zawodniczką turnieju była Urszula Urbaś 
(2008 r.) z UKS MSKS Gambit Tarnowiec, 
która otrzymała nagrodę ufundowaną przez 
Centralny Ośrodek Szkolenia w Mielnie. 

W uroczystościach otwarcia i zamknię-

cia finału turnieju uczestniczyli: dyrek-
tor Biura Krajowego Zrzeszenia LZS 
Michał Dziubak, z-ca przewodniczącego 
Zachodniopomorskiego Z LZS Ryszard 
Litwińczuk, członek zarządu Powiatu 
Koszalińskiego Marek Gil, wójt Gminy 
Mielno Olga Roszak-Pezała, dyrek-
tor MOSiR w Mielnie Maciej Goza, pre-
zes Zachodniopomorskiego Związku 
Szachowego Tomasz Kamieniecki, dyrektor 
ubezpieczeń ALIANZ w Koszalinie Dariusz 
Starzyński. 

Z okazji 70-lecia LZS zwycięska drużyna 
turnieju MLKS „Nadnarwianka” Pułtusk 
oraz zasłużeni zawodnicy i trenerzy otrzy-
mali medale okolicznościowe. W ramach 
programu towarzyszącego zorganizowano 
spotkanie integracyjne. 

Organizatorem finału było Krajowe 
Zrze szenie LZS w Warszawie i Centralny 
Oś ro dek Szkolenia KZ LZS w Mielnie, 
współorganizatorem: Urząd Marszałkowski 
Wo jewództwa Zachodniopomorskiego, 
Za cho dniopomorskie Zrzeszenie LZS, 
Urząd Gminy w Mielnie i Akademicki 
Klub Sza chowy „He tman” Politechnika 
Ko szalińska.

W dniach od 7 do 12 czerwca 2016 roku w Mielnie odbył się 58. Finał Centralny Ogólnopolskiego Turnieju 
Szachowego LZS o „Złotą Wieżę” – najstarszego turnieju szachowego w Polsce. Tytuł mistrza Zrzeszenia LZS, 
bo od lat wszyscy uznają ten turniej za mistrzostwa, obroniła MLKS „Nadnarwianka” Pułtusk. Było to czwarte 
zwycięstwo tego klubu w historii turnieju.
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Otwarcie turnieju było niezwykle uroczy-
ste – był więc przemarsz drużyn, ślubowanie 
deklarujące grę fair play zawodników i rze-
telność sędziów, wciągnięcie flagi LZS na 
maszt. W uroczystości wzięli udział przed-
stawiciele współorganizatorów i sponso-
rów, m.in.: Sławomir Kulczyński, dyrektor 
Departamentu Infrastruktury Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej 
Górze, Tomasz Ciszewicz, burmistrz Słubic, 
Mariusz Olejniczak i Jarosław Sadowski, 
przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Słubicach, Tomasz Stupienko, 
wicestarosta słubicki, Zbigniew Sawicki, 
prezes SOSiR Słubice, Piotr Klecha, prezes 
Pomorskiego Zrzeszenia LZS. W imieniu 
organizatorów wystąpili Jan Graliński, pre-
zes Lubuskiego Zrzeszenia LZS oraz Michał 
Dziubak, dyrektor Biura KZ LZS, który 
serdecznie powitał wszystkich uczestników 
życząc im sukcesów w rywalizacji sportowej 
i przekazał pozdrowienia od Władysława 
Kosiniak-Kamysza, przewodniczącego 
Rady Głównej KZ LZS.

Podczas turnieju zespoły rozegrały 32 
mecze, zdobywając 182 bramki, co daje 

średnią meczu – 5,69. Rezultaty w nie-
których pojedynkach przypominały wyniki 
meczów w rugby lub hokeja – 15:0, 10:0, 
11:1. W eliminacjach tylko 2 mecze przy-
niosły remis, a w półfinałach jeden mecz 
rozstrzygnęły rzuty karne. Co niewątpliwie 
świadczy o bardzo zróżnicowanym pozio-
mie drużyn.

Zwycięzca, LKS Ceramika Opoczno prze-
szła przez turniej jak „burza” – w elimi-
nacjach wygrała 3 mecze uzyskując stosu-
nek bramek 30:1, w ćwierćfinale pokonała 
Gród Podegrodzie 3:2, w półfinale wygra-
ła z Izdebkami 6:0, a w finale z Koroną 
Wschowa 5:2. Końcowy bilans bramkowy 
iście imponujący 44:5! 

Jej zawodnicy „zgarnęli” też najważniejsze 
nagrody indywidualne. Najlepszym zawod-
nikiem został Mateusz Jarząbek, a kró-
lem strzelców Kacper Giełzak. Drużyna 
otrzymała także puchar fair play. Gratulacje 
dla trenera Marcina Pierwoły. Najlepszym 
bramkarzem wybrano Szymona Antoniuka 
z Korony Wschowa.

Po raz pierwszy w historii turnieju zda-
rzyło się, że w drużynie grała piłkarka – była 
to Livia Jeleń z LKS Naprzód Czyżowice 

(córka trenera), którą wyróżniona nagrodą 
dla... najaktywniejszej zawodniczki.

Ważnym elementem tego turnieju od lat 
są pokazowe zajęcia treningowe – prowa-
dzili je trenerzy Michał Dorna i Bartosz 
Zalewski. Po obejrzeniu turnieju zdecydo-
wali też, że trzech zawodników – Mateusz 
Jarząbek i Kacper Giełzak z Opoczna 
i Kacper Bartecki z Luzina – otrzyma powo-

łanie na konsultacje reprezentacji U-16.
Na zakończenie turnieju Marek Mazur, 

wiceprzewodniczący RG KZ LZS podzięko-
wał wszystkim za pomoc i wsparcie w orga-
nizacji imprezy. Szczególne słowa uznania 
przekazał burmistrzowi Słubic, Tomaszowi 
Ciszewiczowi, prezesowi Zbigniewowi 
Sawickiemu oraz pracownikom Słubickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji za profesjonalne 
przeprowadzenie zawodów.

Puchary i nagrody wręczali uczestnikom 
również: Jan Graliński, Piotr Łuczyński, 
starosta słubicki, Ryszard Chustecki, czło-
nek RG KZ LZS, Zdzisław Wawrzewski, 
z-ca przewodniczącego GKR KZ LZS, 
Andrzej Kacprzak, wiceburmistrz Opoczna 
i Ewa Chustecka, radna Słubic.

W dniach od 8 do 14 sierpnia br. na obiektach SOSiR w Słubicach odbył się Finał Centralny 32. Ogólnopolskiego Turnieju LZS 
Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ambasadorem turnie-
ju był Rafał Zbigniew Kaczmarczyk. W szranki o tytuł nieformalnego mistrza Zrzeszenia LZS stanęło 15 drużyn, zwycięzców eliminacji 
wojewódzkich. Turniej wygrała LKS Ceramika Opoczno (woj. łódzkie), idąc w ślady swoich młodszych kolegów, którzy zwyciężyli 
w tzw. Małej Kadrze. To kolejny świetny prezent młodych piłkarzy na 70-lecie swojego klubu. Turniej bacznie obserwowali trenerzy 
reprezentacji U-17 i U-21 Bartosz Zalewski i Michał Dorna.

32. Ogólnopolski Turniej Chłopców LZS
 „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza Słubice – 2016

LKs „Ceramika” Opoczno Mistrzem  
Zrzeszenia LZs

1. LKS Ceramika Opoczno (woj. łódzkie)
2. WULKS Korona Wschowa (woj. lubuskie) 
3. GOSRIT Luzino (woj. pomorskie)
4. LKS Izdebki (woj. podkarpackie)
5. MGKS Oława 1945 (woj. dolnośląskie)
6. LZS przy ZS Huta Dąbrowa (woj. lubelskie)
7. LKS Gród Podegrodzie (woj. małopolskie)

8. Publiczne Gimnazjum Łambinowice (woj. opolskie) 
9.-16. GLKS Nadarzyn (woj. mazowieckie), Gimnazjum w Ba-
kałarzewie (woj. podlaskie), LKS Naprzód Czyżowice (woj. ślą-
skie), Gimnazjum Nr 1 Chęciny (woj. świętokrzyskie), MLKS 
Znicz Biała Piska (woj. warmińsko-mazurskie), KS Polonia 
Środa Wlkp. (woj. wielkopolskie), MGLKS Miechanik Bobolice 
(woj. zachodniopomorskie).

Klasyfikacja końcowa
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Złota passa KKPK Medyk Konin trwa. Po raz piąty z rzędu wygrały Ogólnopolski Turniej LZS Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka”. 
XVI turniej odbył się w dniach 15-21 sierpnia w Zamościu. Startowało w nim 12 drużyn, które wygrały eliminacje wojewódzkie. 
Finał centralny odbywał się pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej, a jego ambasadorem była Ewa Pajor – do 2015 roku 
zawodniczka Medyka, uczestniczka naszego turnieju w 2009 roku. Na szesnaście rozegranych turniejów piłkarki z Konina wygrały 9 
finałów centralnych. W uroczystości otwarcia turnieju udział wzięli m.in.: wiceprzewodniczący Krajowego Zrzeszenia LZS – Marek 
Mazur i Józef Poterucha. Organizatorem finału centralnego było Krajowe Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie.

„Medyczki” wygrywają  
po raz piąty z rzędu

Powszechnie już panuje taka opinia, że 
jak w finale startuje „Medyk” to pierwsze 
miejsce jest dla tej drużyny zarezerwowane 
„z góry”. Nie powinno to dziwić, wszak 
piłkarki z Konina to przedstawicielki naj-
lepszego klub w Polsce – mistrza kraju 
i uczestnika kobiecej Ligii Mistrzów. Bez 
pracy z młodzieżą, nie byłoby naszych suk-
cesów – powiedział prezes klubu i trener 
Roman Jaszczak.

Piłkarski z Konina wygrały wszystkie 
mecze w turnieju. W grupie eliminacyjnej 
– w pierwszym meczu wygrały 8:0 z GLKS 
LZS Wikielec, następnie pokonały Sportową 
Czwórkę Radom, tzw. Luksiary 4:2 – ten 
mecz odbywał się w trudnych warun-
kach atmosferycznych – uciążliwy deszcz. 
W ćwierćfinale wygrały 5:0 z GOSRiT 
Luzino, w półfinale ponownie trafiły na 
piłkarki z Radomia i wygrały 6:0, w finale 
po emocjonującym meczu pokonały 3:0 
Bielawianki. Podopieczne trenera Jerzego 
Siudy strzeliły 26 goli, straciły tylko 2!

Rywalki miały o wiele trudniejszą 
drogę do finału – ich przygoda z turnie-
jem mogła skończyć się na fazie elimi-
nacyjnej. W pierwszym meczu przegry-

wamy z Rolnikiem Biedrzychowice 2:1, 
w drugim wygrały z Naprzodem Sobolów 
1:0. O wszystkim decydował mecz rywa-
lek – wygrały go piłkarki z Sobolowa. 
Bielawianki awansowały, bo przy takiej 
samej ilości punktów i zdobytych bramek 
wygrały mecz bezpośredni – z dalszej fazy 
turnieju odpadły zawodniczki Naprzodu. 
W meczu ćwierćfinałowym pokonały dru-
żynę gospodyń Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Miączynie 4:0, w półfinale wygrały 3:1 
z LUKS Wisła Nowy Korczyn.

W walce o trzecie miejsce spotkały się 
drużyny Sportowej Czwórki Radom i Wisły 
Nowy Korczyn. Mecz zakończył się wyni-
kiem 1:1, o wszystkim decydowały rzuty 
karne – te lepiej wykonywały zawodniczki 
Wisły – wygrały ten bój 3:2.

Piłkarki z Radomia w ćwierćfinale poko-
nały w niezwykle trudnym meczu, odby-
wającym się w upale zawodniczki Rolnika 
Biedrzychowice 2:1. Z kolei Korczyn na 
tym etapie rozgrywek pokonał UKS Orkan 
Poświętne 6:1.

Gospodynie turnieju, piłkarki 
z Gimnazjum W Miączynie zajęły 6 miej-
sce – przegrały 3:0 w meczu o 5 miejsce 

z Rolnikiem Biedrzychowice. W meczu o 7 
miejsce Orkan Poświętne w rzutach karnych 
wygrał z GOSRiT Luzino.

W całym turnieju strzelono 104 bramki 
w 24 meczach – średnia 4,33 na mecz.

Najlepszą zawodniczką turnieju wybrano 
Aleksandrę Misiak z LUKS Wisła Nowy 
Korczyn, najlepszą bramkarką została 
Marta Kazimierczak z UKS Bielawianka 
Bielawa, a królową strzelców Kinga Kozak 
z KKPK Medyk Konin. Warto w tym miej-
scu przypomnieć, że Kinga, w 2014 roku 
grała z drużyną Medyka Konin w turnieju 

„Mała Piłkarska Kadra Czeka” i też został 
w nim królową strzelców.

Za zajęcie miejsc 1-3 drużyny otrzymały 
medale, a wszystkie zespoły nagrodzono 
pucharami i upominkami.

W uroczystości zakończenia turnieju 
wziął udział dyrektor Biura KZ LZS, Michał 
Dziubak, który w imieniu przewodniczą-
cego Rady Głównej KZ LZS Władysława 
Kosiniaka-Kamysza pogratulował wszyst-
kim uczestniczkom i życzy im dalszych 
sukcesów. Może wśród nich jest kolejna 
Ewa Pajor?

1. KKPK Medyk Konin, woj. wielkopolskie
2. UKS Bielawianka Bielawa, woj. dolnośląskie
3. LUKS Wisła Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie
4. LUKS Sportowa Czwórka Radom, woj. mazowieckie
5. LKS Rolnik Biedrzychowice, woj. opolskie
6. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie, woj. lubelskie

 7. UKS Orkan Poświętne, woj. podlaskie
 8. GOSRiT Luzino, woj. pomorskie
 9. LKS Naprzód Sobolów, woj. małopolskie

10. GLKS LZS Wikielec, woj. warmińsko-mazurskie
11. MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna, woj. podkarpackie
12. Zespół Szkół w Regnowie, woj. łódzkie

Klasyfikacja końcowa

16. Ogólnopolski Turniej Dziewcząt LZS 
„Piłkarska Kadra Czeka” – Zamość 2016
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9 lipca w Zakrzowie i Reńskiej Wsi 
odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 
70-lecia Zrzeszenia LZS na Opolszczyźnie. 
W Zakrzowie odbyła się akademia jubi-
leuszowa, w której wzięli udział zasłuże-
ni działacze, wybitni trenerzy i sportowcy 
opolskich LZS. 

Na uroczystości przybyło także wielu zna-
mienitych gości, m.in.: posłowie Katarzyna 
Czochara i Ryszard Gala, wicemarsza-
łek województwa opolskiego Stanisław 
Rakoczy oraz wielu wójtów, burmistrzów 
i starostów. Krajowe Zrzeszenie LZS repre-
zentował Marek Mazur, zastępca przewod-
niczącego Rady Głównej. Byli też przedsta-
wiciele innych organizacji i związków spor-
towych, m.in.: w tym prezes Opolskiego 
Związku Piłki Nożnej – Tomasz Garbowski.

Uroczystość rozpoczęto od zaprezen-
towania historii opolskich LZS w posta-
ci filmu przygotowanego przez Tomasza 
Gąsiorowskiego i Donata Przybylskiego. 
Następnie wręczono licznemu gronu zasłu-
żonych działaczy różne medale i wyróżnie-
nia. Później były laudacje i osobiste refleksje 
związane z działalnością w LZS.

Akademię zakończyła wspólna konsump-
cja tortu przygotowanego przez GOSiR 
w Zakrzowie. Potem wszyscy udali się do 
Reńskiej Wsi, gdzie na stadionie odbył się 
Międzynarodowy Festyn Sportowy zorgani-
zowany w ramach projektu finansowanego 
ze środków UE Współpraca bez granic –
sport, rekreacja i integracja. 

Pięknie położone obiekty Ludowego 
Klubu Sportowego w Uściu Gorlickim 
gościły ponad 200 zawodników, którzy 
wzięli udział 25 czerwca br. w Małopolskich 
Igrzyskach Zrzeszenia LZS. Stawką rywali-
zacji były nie tylko okolicznościowe pięk-
ne puchary XVII Igrzysk, ale także dla 
zwycięzców w poszczególnych konkuren-
cjach prawo startu w finałach krajowych. 
Uczestników na mocną próbę wystawiła nie 
tylko konkurencja, ale także wysoka tempe-
ratura – słupki rtęci sięgnęły 35 kresek.

W poszczególnych konkurencjach 
złote medale zdobyli: piłkarze Naprzodu 
Sobolów z pow. bocheńskiego, siatkarze 
oraz siatkarki i siatkarze plażowi LKS Uście 
Gorlickie, siatkarki Jastrzębika Jadamwola z 
pow. limanowskiego, koszykarze Smolnika 

Męcina (pow. Limanów) oraz koszykar-
ki Płomienia Limanowa. W trójboju dla 
władz samorządowych najlepiej spisali się 
samorządowcy Smolnika Męcina. 

Zwycięzców medalami nagradzali: pre-
zes Małopolskiego Zrzeszenia LZS Jacek 
Doniec, wiceprezes Jacek Kucybała, sekre-
tarz Józef Regulski i Stanisław Holik czło-
nek prezydium.

Małopolskie Igrzyska LZS Uroczystości 
70-lecia LZS 
na Opolszczyźnie

Tak niewątpliwie można nazwać odby-
wające się co roku Wojewódzkie Igrzyska 
Sportowo-Rekreacyjne. W tym roku odbyły 
się po raz 17, a gospodarzem była Wierzbica, 
liczba uczestników przekroczyła 1000 osób. 
Towarzyszyły im Letnie Igrzyska Seniorów 
(50+) oraz zawody Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych. A wszystko to działo się 31 
lipca 2016 roku. Uczestnikom sportowych 
zmagań na szczęście towarzyszyła wspania-
ła pogoda, bo w przeszłości nie zawsze im 
sprzyjała. Honorowy patronat nad igrzy-
skami sprawował Marszałek Województwa 
Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Do rywalizacji igrzyskowej zgłosiło się 
45 gmin i 15 powiatów. Z kolei w zmaga-
niach seniorów wzięło udział 12 powiatów. 
Organizatorzy rozdali 98 pucharów, 45 kom-
pletów medali. Najlepszą okazała się gmina 
Sitno z powiatu zamojskiego, drugie miejsce 
zajęli gospodarze gmina Wierzbica, a trzecie 
gmina Rachanie. Wśród powiatów zwycię-
żył Tomaszów Lubelski przed Zamościem 
i Chełmem. Z kolei w Letnich Igrzyska 

Seniorów górą był powiat Ryki, przed 
Tomaszowem Lubelskim i Świdnikiem.

Rywalizowano w 20 konkurencjach dru-
żynowych i indywidualnych, m.in.: piłka 
nożna 5-osobowa, piłka siatkowa trzyoso-
bowa, piłka plażowa, koszykówka, przecią-
ganie liny, przerzucanie opony, przenosze-
nie worków z piaskiem. Najwięcej drużyn 
startowało w przeciąganiu liny i gminnym 
czwórboju władz samorządowych – po 24. 

Większość zwycięzców tych zawodów zoba-
czymy na pewno w Tarnowie Podgórnym na 
ogólnopolskich igrzyskach.

Jedną z atrakcji igrzysk była możli-
wość spotkania się z piłkarzami drużyny 
Kazimierza Górskiego: Grzegorzem Latą, 
Jerzym Kraską i Janem Domarskim.

Głównym organizatorem imprezy było 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie, 
przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego 
w Lublinie, Urzędu Gminy w Wierzbicy i 
Powiatu Chełmskiego.

Gratulacje za perfekcyjnie zorganizowaną 
imprezę zbierali Józef Poterucha, przewod-
niczący WZ LZS w Lublinie, wójt gminy 
Wierzbica i starosta chełmski.

Największe sportowe święto Lubelszczyzny

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
małopolskie/opolskie/lubelskie
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10 września 2016 roku w Olsztynie na 
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, 
podczas uroczystej akademii obchodzić 
będzie 50-lecie powstania LZS „Rodło” 
Pozorty. Klub wyjątkowy, założony przez 
studentów Wyższej Szkoły Rolniczej. Wśród 
byłych członków klubu byli lub są: senator, 
minister, wojewoda, rektor, dziekan, pre-
zydent miasta, naczelnik, wójt, dyrektor 
technikum, dyrektorzy firm. 

Jak to się zaczęło? Na uczelnię co roku 
przychodziła grupa studentów, którzy grali 
w piłkę nożna i na studiach chcieli konty-
nuować swoją pasję. Tymczasem w AZS 
na Wyższej Szkole Rolniczej nie było sekcji 
piłki nożnej i jego szefowie nie byli zainte-
resowani jej powstaniem. Wykorzystał to 
Janusz Lorenz i skrzyknął piłkarsko utalen-
towanych studentów do gry w LZS Pozorty. 
Dziwna nazwa? Dla mieszkańców Olsztyna 
nie. Pozorty (Posorty) to majątek ziemski, 
który po wojnie wszedł w skład zakładów 
doświadczalnych Wyższej Szkoły Rolniczej, 
obecnie na dużej części znajduje się tu osie-
dle mieszkaniowe. Wkrótce po powstaniu 
studenci zaczęli grać „jak z nut” – w ciągu 
roku drużyna awansowała do klasy B.

Na mecze – wspomina dziś dr inż. Janusz 
Lorenc – jeździliśmy furgonem zarejestro-

wanym na 9 osób, część z nas musiała leżeć 
na podłodze, by nie narazić się funkcjona-
riuszom MO. Byliśmy biedni, ale graliśmy 
z pasją, nie bacząc na to, że do tej pasji 
dokładamy z własnych stypendiów. Jedynie 
za wyjazdowe mecze otrzymywaliśmy diety 
z Rady Wojewódzkiej LZS. Skrzydeł doda-
wały na sukcesy i świetni opiekunowie – inż. 
Dionizy Gałęzowski i Józef Dziuba. 

Janusz Lorenz okazał się znakomitym 
organizatorem i koledzy wybrali go na 
przewodniczącego. Już od najmłodszych 
lat uwielbiał sport, a zwłaszcza kolarstwo 
i szybownictwo. W szkole średniej jako 
wybijający się kolarz (młodzik) został obję-
ty przygotowaniem olimpijskim do igrzysk 
w Tokio. Niestety na jednym z wyścigów 
przełajowych nabawił się poważnej kontuzji 
kolan i „wypadł z gry”. Pierwszym trenerem 
drużyny LZS Pozorty został kolega z roku 
Jerzy Paukszto, a drużyna grała coraz lepiej 
– awansowała najpierw do A klasy, a potem 
do III ligi.

W grudniu 1966 roku LZS Pozorty otrzy-
mał osobowość prawną i zaczął działać 
jako Rolniczy Klub Sportowy „Rodło” przy 
Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym 
(WSR) Pozorty. W tym samym roku Janusz 
Lorenz ukończył studia i przestał być preze-

sem klubu. Został nim Dionizy Gałęzowski. 
W klubie powstały nowe sekcje – narciarska 
i jeździecka. Niestety z sekcji piłkarskiej 
odeszli, kończąc studia, prawie wszyscy 
zawodnicy. Na ich miejsce przyszli nowi, 
ale jeszcze mało doświadczeni – na własną 
prośbę zrezygnowali z gry w III lidze, a ich 
miejsce zajął Stomil Olsztyn.

Janusz Lorenz w kilka lat po skończeniu 
studiów obronił doktorat, potem był senato-
rem przez dwie kadencje i wojewodą, walnie 
przyczynił się do powstania Uniwersytetu 
War mińsko-Mazurskiego. Inni piłkarze, 
pier wszej drużyny LZS Pozorty też „zrobili 
karierę” zawodową – Henryk Antosiak był 
wojewodą i ministrem, Zbigniew Skinder 
został profesorem, przez dwie kadencje był 
rektorem Uniwersytetu Przyrodniczo-Te-
chno logicznego w Bydgoszczy, Jerzy Ko na-
rzycki był wicewojewodą, a Jerzy Paukszto 
wrócił do rodzinnego Reszla, gdzie był 
dyrektorem ZSR i trenerem „Orląt”.

Na uroczystej akademii, 10 wrze-
śnia, m.in.: w obecności Rektora UWM, 
Marszałka Województwa Warmińsko-Ma-
zur skiego byli studenci-piłkarze otrzymają 
wyróżnienia przyznane im przez Marszałka 
oraz Krajowe Zrzeszenie LZS i wspominać 
będą „stare, dobre czasy...”

50 lat LZS „Rodło” Pozorty

28 lipca 2016 roku członkowie Klubu 
Seniora „Zawsze Młodzi” z Trąbek Wielkich 
spotkali się na „Pikniku strzeleckim” w Go łę-
biewie Wielkim, podczas którego rozegrano 

klubowe mistrzo-
stwa w strzela-
niu z karabinka 
pneumatycznego. 
Zawody odbyły 
się w ogrodzie 
i na strzelnicy 
„U Bena”, czyli 

Benedykta Brandta, członka Gminnej Rady 
Seniorów. Swoje „celne oko” sprawdziło 13 
osób. Fundatorem pucharów i medali był 
Mateusz Sroka, radny Powiatu Gdańskiego. 
Zawody zorganizowali: wspomniany wyżej 
klub seniora i Gminne Zrzeszenia LZS 
z Trąbek Wielkich. Mistrzem strzeleckim 
został Kazimierz Łangowski, a najlepszą 
z pań okazała się Krystyna Łangowska. 

To kameralne spotkanie pokazuje, jak 
niewiele trzeba by razem na sportowo spę-
dzać czas.

Początek lipca to tradycyjny już okres 
kiedy rozgrywane są Igrzyska Podlaskiego 
Zrzeszenia LZS. W tym roku odbywały się 
już po raz XIX, a gospodarzem były Mońki. 

2 lipca do walki o medale stanęli zawod-
nicy z 7 powiatów, w liczbie ponad 200 
osób. Rywalizowali w następujących kon-
kurencjach: siatkówka 3-osobowa kobiet 
i mężczyzn, siatkówka plażowa kobiet 
i mężczyzn, przeciąganie liny kobiet i męż-
czyzn, czwórbój dla władz (kręgle, strzelanie 
z wiatrówki, strzały na bramkę, rzuty lotką), 
czwórbój kobiet (strzały na bramkę - uniho-
kej, strzały z wiatrówki, kręgle, rzuty lotką), 
piłka nożna mężczyzn, drużynowy spacer 
farmera, przerzucanie opony traktorowej, 
wodny wielobój sprawnościowy (nurkowa-
nie plus pływanie), wyciskanie odważnika 
17,5 kg. 

Zwyciężył powiat Moniecki, drugie miej-
sce zajął powiat Suwalski, a na 3 miejscu 
uplasował się powiat Grajewski.

W ceremonii otwarcia uczestniczyli: 
poseł na Sejm, a zarazem przewodniczący 

Podlaskiego Zrzeszenia LZS, Mieczysław 
Kazimierz Baszko, burmistrz Moniek Zbi-
gniew Karwowski, sekretarz powiatu Bar-
bara Maciorowska, przewodniczący Rady 
Powiatu Dariusz Jaworowski, dyrektor 
Monieckiego Ośrodka Kultury Dariusz 
Gwiazda oraz sekretarz Podlaskiego Zrze-
szenia LZS Elżbieta Skolimowska. Trójka 
z nich czynnie uczestniczyła w za wo dach, 
a mianowicie M. K. Baszko, Z. Karwowski 
i D. Gwiazda.

Podlaskie igrzyska tym razem w Mońkach

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
pomorskie/podlaskie/warmińsko-mazurskie

Piknik strzelecki 
seniorów
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Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w zapasach młodzików 
w stylu klasycznym, wolnym i młodziczek

02-04.09.2016 – Bielawa, woj. dolnośląskie

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w łucznictwie juniorów 
młodszych i juniorów

03-04.09.2016 – Głuchołazy, woj. opolskie

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

10-11.09.2016 – Biały Bór, woj. zachodniopomorskie

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

22-23.10.2016 – Pruszków, woj. mazowieckie

Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe  
Krajowego Zrzeszenia LZS

01.10.2015 – Wolbórz, woj. łódzkie

zaprasza na:


