Sprawozdanie
z działalności Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia
„Ludowe Zespoły Sportowe”
za lata 2016 - 2019

Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS jest związkiem sportowym działającym w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców wsi i miast,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jak również osób
niepełnosprawnych.
Podejmowane przez nas działania mają na celu ścisłą współpracę z klubami
sportowymi będącymi członkami Zrzeszenia, władzami Krajowego Zrzeszenia LZS,
władzami samorządowymi szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego,
licznymi związkami sportowymi, do których należą nasze kluby.
Nasze zadania to również organizowanie bądź współorganizowanie zawodów rangi
powiatowej i wojewódzkiej oraz udział w zawodach ogólnopolskich i Igrzyskach LZS,
pomoc klubom w organizowaniu licznych imprez sportowych, wakacyjnych obozów
dochodzeniowych, doposażenia w sprzęt sportowy, a także udział w klubowych
jubileuszach, różnego rodzaju zawodach i spotkaniach.
W jakim stopniu udało nam się zrealizować powyższe cele, przedstawia niniejsze
sprawozdanie.
W dniu 16 kwietnia 2016 roku na XX Zjeździe Śl. WZ LZS wybrano Zarząd, który po
ukonstytuowaniu rozpoczął funkcjonowanie w składzie: Jacek Staniewski – prezes,
Andrzej Lacel- wiceprezes, Andrzej Sadlok- wiceprezes, Janusz Ciołczyk- sekretarz,
Stefan Ekiert- skarbnik oraz członkowie: Henryk Malcher, Henryk Pasko, Jan
Smieszek i Andrzej Wojtanowicz. Zadaniem Zarządu było podejmowanie i
realizowanie wyżej wymienionych działań.
Z perspektywy kończącej się czteroletniej kadencji jej początki funkcjonowania należy
ocenić jako trudne dla nowego Zarządu. Nastąpiła bowiem zasadnicza zmiana, gdyż
po 40 latach prezesury na zasłużoną emeryturę przeszedł kolega Tomasz Czerwiecki, a
nieco wcześniej jeszcze dłużej pracująca w Zrzeszeniu koleżanka Barbara Wanot.
W 2016 roku zmarł Jan Smieszek- członek Zarządu, wieloletni działacz naszego
Zrzeszenia, a w roku 2017 zmarła wieloletnia pracownica biura Janina Szygulska.
Po roku ze względów osobistych z funkcji Prezesa zrezygnował kolega Jacek
Staniewski, którego zastąpił kolega Andrzej Sadlok.

Na tak istotne zmiany w strukturze zarządzania Zrzeszeniem należało szybko
zareagować. Jak wspomniano wcześniej, początki kadencji były trudne, ale jak to
bywa wśród działaczy naszego Zrzeszenia, ze zdwojoną energią trzeba było przystąpić
do realizacji czekających nas zadań.
W okresie sprawozdawczym Zarząd obradował na posiedzeniach 25 krotnie, w tym w
9-ciu na posiedzeniach wyjazdowych. Miejsca spotkań to: LKS Liswarta Lisówpowiat lubliniecki, Ludowy Klub Przyjaciół Sportu Borowno – Mykanów- powiat
częstochowski, LKS Ciężkowianka Jaworzno- powiat Jaworzno, LKS RudołtowiceĆwiklice- powiat pszczyński, LKS Tempo Puńców- powiat cieszyński, PKS
Olimpijczyk Gilowice- powiat żywiecki, MLKS „Sparta” Kłobuck, LKS Pasjonat
Dankowice i LKS Bestwina- powiat bielski, LKS Tworków- powiat raciborski.
Podczas wyjazdowych posiedzeń Zarządu z udziałem Komisji Rewizyjnej
spotykaliśmy się z powiatowymi i gminnymi władzami samorządowymi.
Odwiedziliśmy łącznie ponad 30 klubów sportowych, spotykając się z ich działaczami
społecznie pracującymi.
To były bardzo ważne i miarodajne spotkania po obu stronach, pogłębiające pomimo
licznych trudności, chęć dalszej pracy w swoich środowiskach. Przy tej okazji
odwiedzin mogliśmy bezpośrednio podziękować działaczom za ich trud i
symbolicznie przekazać prezenty w postaci sprzętu sportowego.
W pierwszych kilkunastu miesiącach 4 letniej kadencji oprócz codziennych spraw
bieżących funkcjonowania biura przystąpiono do uporządkowania będącego w stanie
magazynowym resztek sprzętu sportowego z zamykającego swoją wieloletnią
działalność sklepu sportowego prowadzonego przez nasze Zrzeszenie oraz
uporządkowano pomieszczenia magazynowe sklepu.
Dokonano częściowego remontu pomieszczeń biurowych, zakupiono biurka i sprzęt
komputerowy oraz znaczną ilość flag i proporczyków na potrzeby reklamowe
Zrzeszenia.
Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS na początku kadencji w 2016 r. posiadało 478
Klubów, w tym UKS’ów , a na koniec 2019 roku – 404 kluby. Nietrudno zatem

zauważyć, że ponad 70 klubów zaprzestało działalności bądź zostało skreślonych ze
względu na brak opłacanych przez parę lat obowiązkowych składek członkowskich
pomimo dwukrotnych pisemnych apeli i próśb ze strony Zarządu.
Ten niepokojący trend niestety będzie postępował, bowiem o funkcjonowaniu klubów
w zasadniczej części decydują władze samorządowe, a w szczególności gminne, które
nie zawsze troszczą się o sportowy rozwój, a co za tym idzie i wychowanie dzieci i
młodzieży w swoich środowiskach. O tych niepokojących zjawiskach wielokrotnie
toczyły się rozmowy na różnych szczeblach z władzami sportowymi i
samorządowymi.
Istotnych zmian nie ma w tym temacie i oby nie było za późno. Składamy
podziękowania tym samorządom, które wspierają sport poprzez dotacje do
działalności klubów oraz na utrzymanie i rozbudowę istniejącej infrastruktury
sportowej widząc w uprawianiu sportu wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.
Działanie naszych klubów nie jest przypadkowe. Od wielu dziesięcioleci tworzą one
historię swoich środowisk. W tym współtworzeniu brało i bierze nadal udział kilka
pokoleń w tym również wiele sportowych rodzin od dziadka po wnuka.
Staraliśmy się dostrzegać to wielkie dobro w tych środowiskach, dlatego też
przedstawiciele naszego Zrzeszenia z radością przybywali do klubów na ich
jubileuszowe uroczystości – najczęściej z pucharami i sprzętem sportowym, słowami
uznania, gratulacji i podziękowaniem za pracę, a wieloletni działacze otrzymywali
odznaczenia w postaci: brązowej, srebrnej i złotej odznaki LZS oraz zasłużonego
działacza LZS. W latach 2017-2019 uczestniczyliśmy w 54 uroczystościach
jubileuszowych.
Jedną z form wspierania aktywności, ale i docenienia trudu naszych działaczy było
reaktywowanie po wielu latach skierowanego do naszych klubów konkursu pod nazwą
„Wiejski obiekt sportowy – Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS – zawsze
wzorowy”. Dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego oraz powiatowych starostw w
konkursie wzięło udział 60 klubów z 12 powiatów województwa śląskiego. Konkurs
cieszył się dużym zainteresowaniem a finał jego z udziałem 12 laureatów odbył się w

Urzędzie Marszałkowskim z udziałem władz samorządowych szczebla
wojewódzkiego, powiatowego, gminnego, Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz
mediów, tj. TVP-3 Katowice, Radia Katowice i Dziennika „SPORT”.
W ramach wspierania działalności sportowej szczególnie wśród dzieci i młodzieży
położono nacisk na organizację w okresie wakacyjnym dochodzeniowych obozów
sportowych – znacznie tańszych od zamiejscowych, z których mogło skorzystać
większa ilość młodych sportowców.
W latach 2017 – 2019 na obozy przeznaczono 105 tysięcy złotych dla 50 klubów
sportowych. Ta forma pomocy spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony klubów
naszego Zrzeszenia.
W okresie sprawozdawczym byliśmy organizatorami finałów wojewódzkich
ogólnopolskich turniejów w piłce nożnej pod nazwą: „Piłkarska Kadra Czeka” i „Mała
Piłkarska Kadra Czeka”. To turnieje z wieloletnią historią dające szanse pokazania
uczestnikom swojego talentu. W przeszłości brali w nich udział znani piłkarze
poziomu światowego na czele z Jakubem Błaszczykowskim i Łukaszem Piszczkiem
oraz kilku aktualnie występujących w rozgrywkach ekstraklasy.
Kolejnym turniejem wojewódzkim poprzedzonym eliminacjami był pilotażowy –
jedyny jak do tej pory w Polsce – turniej 10-latków w piłce nożnej pn. „Wakacje z
piłką – szukamy piłkarskich Janków…”. W dwóch edycjach tego turnieju miejscem
finałowym rozgrywek był Stadion Śląski w Chorzowie. W finałach każdorazowo
uczestniczyło 16 drużyn. Przed rozpoczęciem turnieju młodzi piłkarze wraz z
opiekunami i towarzyszącymi osobami zwiedzali Stadion Śląski, po czym w defiladzie
płyty piłkarskiej i uroczystym otwarciu rozpoczynały się piłkarskie zmagania na
czterech mini boiskach.
Impreza była przedstawiona również w TVP-3 Katowice, Radiu Katowice i dzienniku
„SPORT” – bo tam w tych małych sportowych ośrodkach rodzą się talenty, którym
obowiązkowo należy się pomoc w ich rozwoju. Drużyny za udział otrzymały puchary
i sprzęt sportowy dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego, Polskiego Związku Piłki
Nożnej i Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

Oprócz piłki nożnej Zrzeszenie było organizatorem Mistrzostw Śląska Zrzeszenia LZS
w tenisie stołowym i tenisie ziemnym.
Każdego roku przygotowywano ekipę do udziału w Ogólnopolskich Igrzyskach
Zrzeszenia LZS. Dobre wyniki pod kierunkiem kolegi Jacka Staniewskiego
uzyskiwano w konkurencjach: piłka nożna kobiet i mężczyzn, piłka siatkowa i
plażowa oraz w bloku rekreacyjnym. Natomiast sportowcy niepełnosprawni pod
kierunkiem kolegi Henryka Pasko w bloku integracyjnym byli bezkonkurencyjni,
zajmując wśród startujących województw I miejsce każdego roku.
Nasze Zrzeszenie wspierało również wiele innych sportowych wydarzeń, w tym
ogólnopolskich, jak organizowane przez LKS „Łucznik” Żywiec Mistrzostwa Polski w
łucznictwie w hali i na otwartych torach łuczniczych, przez LKS „Dąb” Brzeźnica
Mistrzostwa Polski w zapasach, przez MLKS „Błękitni” Koziegłowy
Międzynarodowy wyścig kolarski „Szlakami Jury” czy Mistrzostwa Śląska w
kolarstwie przełajowym oraz Grand Prix w Aquathlonie WLKS Kmicic Częstochowa.
Kluby naszego Zrzeszenia były również współorganizatorami Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w 2018 r. w województwie śląskim. Świadczy to, że działacze
tych klubów nie boją się trudów organizacyjnych wywiązując się z nich wzorowo.
Byliśmy współorganizatorami imprez powiatowych turniejów w Częstochowie,
Kłobucku oraz licznych wojewódzkich np. w Markowicach, Tworkowie,
Truskolasach, Pszczynie, Konopiskach, Dankowicach, Puńcowie, Lisowie,
Krzepicach, Gilowicach oraz w innych miejscowościach.
Wspieraliśmy również cykliczne imprezy memoriałowe np. Jana Ciołczyka i
Mirosława Ciołczyka organizowane przez LKS Ciężkowiankę Jaworzno oraz
organizowany przez HKS Szopienice Memoriał Czesława Białasa w podnoszeniu
ciężarów.
Służyliśmy pomocą również przy cyklicznych zawodach dla osób niepełnosprawnych
organizowanych przez Parafialny Klub Sportowy „Olimpijczyk” Gilowice koło Żywca
pod kierownictwem działającego od wielu lat na rzecz tych osób kolegi Henryka
Pasko, który za wieloletni trud pracy społecznej został wyróżniony specjalną nagrodą

w Plebiscycie Dziennika Zachodniego. Podobnego wyróżnienia dostąpił w kolejnym
Plebiscycie za ponad 50-letnią działalność w klubach Zrzeszenia kolega Stanisław
Sączek, otrzymując tytuł „Nestora Śląskiego Sportu”.
Wsparciem finansowo-organizacyjnym otaczaliśmy kluby naszego Zrzeszenia, które
wnoszą największy wkład w osiągane wyniki sportowe wśród kategorii
młodzieżowych w ogólnopolskich zawodach sportowych młodzieży. Kluby, które
zdobyły powyżej 100 pkt. w końcowej klasyfikacji stały się Ośrodkami Szkolenia
Sportowego Młodzieży, a były nimi: LKS „Łucznik” Żywiec – łucznictwo, NKS
„Trójwieś” Beskidzka – narciarstwo klasyczne, Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne
„Sokół” Szczyrk – narciarstwo klasyczne, LKS „Klimczok” Bystra – narciarstwo
klasyczne, Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle – narciarstwo klasyczne,
Uczniowski Kolarski Klub Sportowy Imielin Team – kolarstwo, Ludowy Klub
Sportowy Pszczyna – lekkoatletyka. W okresie sprawozdawczym kluby te otrzymały
łącznie na działalność 486 642,00 złotych.
Natomiast kluby, które zdobyły ponad 30 pkt. w końcowej klasyfikacji ogólnopolskich
zawodów sportowych młodzieży, stały się Wiodącymi Ludowymi Klubami
Sportowymi. Oto wykaz: BLKS Żywiec – biathlon, HKS Szopienice – podnoszenie
ciężarów, KS „Dragon” Janów – taekwondo ITF, KS „Wojownik” Kłobuck –
taekwondo ITF, KKS „Beskidy” Bielsko-Biała – sporty saneczkowe, LKS „Dąb”
Brzeźnica – zapasy kobiet i mężczyzn, LKS Pszczyna – lekkoatletyka, LUKS
„Kantor” Częstochowa – taekwondo olimpijskie, LUKS Zabrzeg - lekkoatletyka,
MGLKS „Błękitni” Koziegłowy – kolarstwo, MLKS „Czarna Strzała” Bytom –
łucznictwo, PKS „Olimpijczyk” Gilowice- narciarstwo klasyczne, UKS 21 Podlesie –
szachy, UKS „Plesbad” Pszczyna – badminton, WSS Wisła – narciarstwo klasyczne,
WLKS „Kmicic” Częstochowa – triathlon, UKKS „Imielin” Team – kolarstwo, LKS
„Klimczok” Bystra – narciarstwo klasyczne, SS-R LZS „Sokół” Szczyrk – narciarstwo
klasyczne, ULKS „Orient” Kłobuck – taekwondo ITF, KS Warszowice – curling. W
okresie sprawozdawczym kluby te otrzymały łącznie na działania 377.331,00 zł. W
obu przypadkach dotacje przekazane były przez Ministerstwo Sportu do Krajowego

Zrzeszenia LZS, a następnie do Śląskiego WZ LZS, które zajmowało się ich
rozliczeniem.
Wielu sportowców wyżej wymienionych klubów to kadrowicze Polski w swoich
dyscyplinach z osiągnięciami w skali kraju, a nawet Europy. Za te wspaniałe wyniki
dziękujemy i składamy gratulacje. Szczegółowe osiągniecia ich sportowców
zamieszczone są na stronie internetowej naszego Zrzeszenia.
Nie zapominamy również pogratulować osiągnięć klubom uczestniczącym w
rozgrywkach centralnych, a są nimi LKPS Borowno – II Liga Piłki Siatkowej
Mężczyzn i PLKS Pszczyna – II Liga Piłki Siatkowej Kobiet.
Podstawą jednak wspierania działalności Zrzeszenia dla naszych klubów jest pomoc
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W okresie sprawozdawczym
nasze Zrzeszenie otrzymało łączną kwotę 1 357 000,00 zł, za co bardzo serdecznie
dziękujemy.
Środki te przeznaczone zostały na doposażenie klubów w sprzęt sportowy, transport,
dożywianie podczas obozów sportowych, wspieranie organizowanych zawodów
sportowych.
Nasze Zrzeszenie skupia w swoich szeregach ponad 10 tysięcy sportowców w
kilkunastu dyscyplinach. Generalnie preferujemy sport masowy, szczególnie wśród
dzieci i młodzieży, ale nie zapominamy również o osobach starszych i
niepełnosprawnych. Ten rodzaj uprawianych sportów jest często niedostrzegany, ale
jakże ważny i istotny dla tysięcy sportowców.
Wiodącą dyscypliną w naszym zrzeszeniu jest jednak piłka nożna. Spośród ponad 400
klubów 90 % to kluby piłkarskie, które zarazem są członkami Śląskiego Związku Piłki
Nożnej, stanowiąc około 50 % ilości klubów tego związku.
Nasze kluby tworzą podstawę piramidy rozgrywek piłkarskich prawie w 100 % na
szczeblu klasy C, B i A oraz w 50 % w rozgrywkach klasy okręgowej. Występują
również w rozgrywkach IV Ligi i sporadycznie w rozgrywkach III Ligi. Nie należy
zapomnieć również o udziale w rozgrywkach drużyn kobiecych, choć ich udział w
nich jest nieduży. Pomimo że nasze piłkarskie kluby nie sięgają ze zrozumiałych

względów finansowych i infrastrukturalnych, poziomu centralnego, z satysfakcją
należy odnotować liczny udział wychowanków klubów naszego Zrzeszenia, którzy
przez ostatnie lata (nie wspominając o bardziej odległych) reprezentowali nasz kraj:
Jakub Błaszczykowski – LKS Olimpia Truskolasy, Łukasz Piszczek- LKS
Goczałkowice, Kamil Glik grający również w LKS Silesia Lubomia, czy byli
reprezentanci Polski, aktualnie występujący w ektraklasowych drużynach: Tomasz
Jodłowiec- Piast Gliwice (wychowanek LKS Przyborów), Maciej Sadlok – Wisła
Kraków (wychowanek LKS Pasjonat Dankowice) oraz zapewne kilkunastu
wychowanków klubów Zrzeszenia występujących w centralnych rozgrywkach I i II
Ligii. W kontekście ilości klubów piłkarskich naszego Zrzeszenia należy szczególnie
podkreślić niezwykle ważną rolę społecznych działaczy, bez których wiele
miejscowości stałyby się „białymi plamami” na piłkarskiej mapie Śląska. Wielkie
słowa uznania dla nich, ale też dla ich żon i rodzin, które akceptują ich wolę działania.
Współpraca ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej kierowanym przez Prezesa Henryka
Kulę znającego realia funkcjonowania wiejskich klubów, gdyż wywodzi się z takiego
tj. LKS Sokół Wola, układa się ogólnie dobrze. Zaznaczyć jednak należy, że w
kontekście tak dużej ilości klubów naszego Zrzeszenia będących członkami Śląskiego
Związku Piłki Nożnej przedstawicielstwo w jego Zarządzie winno być bardziej
znaczące i odgrywać w tej symbiozie należną mu rangę.

Szanowni Zebrani!
Dobiega końca składane sprawozdanie z czteroletniej działalności naszego
Zrzeszenia za lata 2016-2019. Nie sposób jednak go zakończyć bez słów szczególnego
podziękowania za pomoc i współpracę instytucjom i różnym podmiotom
wspierających nasze Zrzeszenie w okresie sprawozdawczym.
Gorące podziękowania zatem kierujemy w stronę Ministerstwa Sportu w Warszawie,
Krajowego Zrzeszenia LZS w Warszawie, Polskiego Związku Piłki Nożnej w
Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,

Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach, Stadionu Śląskiego w Chorzowie oraz
Wojewódzkich Związków Sportowych zrzeszających nasze kluby.
Słowa podziękowania kierujemy do samorządów powiatowych, gminnych, rad
sołeckich i osiedlowych, do mediów: TVP-3 KATOWICE, Radio KATOWICE,
Dzienników „SPORT” i DZIENNIK ZACHODNI, portalu internetowego Śl. Związku
Piłki Nożnej.
Słowa podziękowania kierujemy do członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Śl. Rady
Wojewódzkiej, biura podatkowego „Ortus” oraz Pań obsługujących nasze biuro.
Wielkie słowa podziękowań kierujemy raz jeszcze do społecznych działaczy
Zrzeszenia LZS i ich rodzin akceptujących sportowe pasje. To przede wszystkim
dzięki nim, ich codziennej mrówczej pracy organizacyjnej, opiekuńczej,
wychowawczej, dzięki dbaniu o sportowy obiekt możliwe jest funkcjonowanie klubu.
Przed nami kolejne wyzwania na kadencję 2020 – 2023, w której w roku 2021 nasze
Zrzeszenie będzie obchodziło Jubileusz 65-leci istnienia. Kadencja ta nie będzie łatwą
ze względu na zaistniała sytuację pandemiczną. Wierzymy jednak, że pokonamy te
trudności i będziemy mogli dalej działać dla dobra szczególnie młodzieży oraz
lokalnych społeczności. Liczymy w tym względzie na pomoc samorządów i
wszystkich tych, którzy kochają sport widząc w nim możliwość do wszechstronnego
rozwoju osobowości młodego pokolenia, by mogło nabywszy właściwych cech stać
się w przyszłości dobrem Naszej Ojczyzny.

Dziękuję za uwagę.
Za zarząd
Andrzej Sadlok

