Wyjazdowe posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Śląskiego
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w dniach 08-09.10.2021 r.
W piątek 8 października 2021r. w Ośrodku Oblacka Przystań „Niniwa” w Kokotku
k/Lublińca rozpoczęło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Śląskiego
Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. W posiedzeniu wzięli udział
członkowie Zarządu: prezes Andrzej Sadlok, wiceprezesi Jacek Staniewski i Andrzej
Wojtanowicz, Andrzej Lacel, Stefan Ekiert, Henryk Malcher, Henryk Pasko, Grzegorz
Garbaciak oraz członkowie Komisji Rewizyjnej: Teresa Zarobkiewicz – Przewodnicząca,
Barbara Wanot, Czesław Żaczek oraz Ireneusz Chałat.
Honorowym gościem zjazdu był o. Tomasz Maniura OMI a gospodarzem i przewodnikiem po
powiecie lublinieckim Henryk Malcher. Redaktor

Dziennika Zachodniego w Lublińcu

Stanisław Koza przedstawił kulisy pracy i pasji dziennikarskiej.
W piątek Zarząd i Komisja Rewizyjna LZS po przeprowadzonym wcześniej roboczym
spotkaniu odwiedziła w Gminie Koszęcin Kluby sportowe tj. LKS Wierzbie, który
reprezentował prezes Zbigniew Guzy oraz Michał Anioł, pełniący
przewodniczącego Rady Gminy w Koszęcinie.

również funkcję

Następnie udano się do

LKS Dragon

Rusinowice, gdzie odbyło się spotkanie z działaczami na czele z prezesem Zygmuntem
Gmyrkiem. Spotkaniom z tamtejszymi działaczami towarzyszył Wójt Gminy Koszęcin
Zbigniew Seniów. W trakcie spotkań omawiane były bieżące tematy tychże klubów. Kluby
otrzymały tradycyjnie zestawy piłek meczowych. Następnie udano się do Ośrodka
Rehabilitacyjnego w Rusinowicach. Było to niezwykle cenne i wartościowe spotkanie,
któremu przewodniczył Dyrektor Ojciec Kazimierz Tomasiak, któremu w podzięce za jego
trud wręczono pamiątkową tablicę jak również zestaw piłek do ćwiczeń korekcyjnych.
W godzinach wieczornych nasi działacze spotkali się w Oblackim Centrum Młodzieży
„Niniwa” z dyrektorem tegoż ośrodka Ojcem Tomaszem Maniurą, który opowiedział o
kierowanym przez siebie ośrodku rekolekcyjnym oraz o organizowanych dla młodzieży
wielodniowych, a nawet kilkutygodniowych wyprawach rowerowych po krajach europejskich
a nawet azjatyckich. W podzięce za jego trud został uhonorowany pamiątkową paterą.
W sobotę, po wczesnym śniadaniu udano się w odwiedziny do kolejnych klubów
powiatów lublinieckiego. W LKS Sieraków Śląski prezes Norbert Strzoda zapoznał
zebranych z obiektem, historią klubu i osiągnięciami. Następnie w urzędzie Gminy Ciasna
delegację Zrzeszenia LZS przyjął wójt Zdzisław Kulej, podczas którego również rozmawiano
na temat funkcjonowania klubów sportowych w gminie oraz perspektywach rozwoju sportu

lokalnego. Następnie delegacja udała się do klubu Rybak Ciasna, którego działalność i ofertę
szkoleniową przedstawił prezes Szymon Witt.
Ostatnim odwiedzanym klubem był LKS Zieloni Zborowskie, którego historię i
perspektywy rozwoju przedstawił prezes Andrzej Kosytorz. Na zakończenie spotkań każdy z
klubów otrzymał zestaw piłek meczowych. W miejscowości Zborowskie nasz przewodnik
Andrzej Rojek – emerytowany dyrektor miejscowej szkoły zapoznał naszą delegację z
nieliczną i unikatową w Europie fabryką jednorodnych fajek glinianych. Zwiedzających
bardzo zainteresowała historia czego świadectwem jest wpis do księgi pamiątkowej:
„Serdecznie dziękujemy za profesjonalne i pełne pasji sprawozdanie o historii fajczarni w
Zborowskiem. Prosimy o dalsze kultywowanie tradycji i o przekaz kolejnym pokoleniom.
Wdzięczni i zachwyceni pięknym i bogatym przekazem oraz tym, co mogliśmy zobaczyć.
Zarząd i Komisja Rewizyjna Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów
Sportowych w Katowicach.”
Po powrocie do Ośrodka „Niniwa”, tuż przed wyjazdem byliśmy świadkami wyjątkowego
startu ponad 500 mundurowych różnych formacji XV Biegu Przełajowego o Nóż Komandosa.
Składamy serdeczne podziękowania dla członka Zarządu naszego Śl. WZ LZS kolegi
Henryka Malchera za profesjonalne przygotowanie spotkania.
W 2022 roku przy sprzyjających warunkach planowane są kolejne wyjazdowe
zebrania w pozostałych powiatach województwa śląskiego, w których jeszcze nie byliśmy.

