
  

             Wojewódzki konkurs  

„Wiejski obiekt sportowy zawsze wzorowy”  

                           rozstrzygnięty. 

W sobotę 25.11.2017 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w 
Katowicach podsumowano wojewódzki konkurs „Wiejski obiekt sportowy 
zawsze wzorowy”.  Spośród 60 Ludowych Klubów Sportowych biorących 
udział w konkursie laureatami zostało 12 LKS-ów – zwycięzców z 12 powiatów 
województwa śląskiego. Są nimi: 
z  powiatu bielskiego          -  Ludowy Klub Sportowy „Pasjonat” Dankowice 
z powiatu cieszyńskiego        - Ludowy Klub Sportowy „Tempo” Puńców 
z powiatu częstochowskiego -  Ludowy Klub Sportowy „Warta” Mstów 
z powiatu gliwickiego           -  Ludowy Klub Sportowy „Wilki” Wilcza 
z powiatu kłobuckiego          -  Klub Sportowy „Olimpia” Truskolasy 
z powiatu lublinieckiego       -  Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki 
z powiatu pszczyńskiego       - Ludowy Klub Sportowy Łąka 
z powiatu raciborskiego       - Ludowy Klub Sportowy „1908” Nędza 
z powiatu rybnickiego       - Ludowy Klub Sportowy „Jedność” Jejkowice 
z powiatu tarnogórskiego      - Ludowy Klub Sportowy „Piast” Ożarowice 
z powiatu wodzisławskiego  - Ludowy Klub Sportowy „Unia” Turza Śląska 
z powiatu żywieckiego       - Uczniowski Klub Sportowy „Maksymilian” 
Cisiec 



 

Laureaci otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy i sprzęt sportowy z rąk 
Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Pana Krystiana Kiełbasy, Prezesa 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej Pana Henryka Kuli, Honorowego Prezesa 
Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS Pana Tomasza Czerwieckiego i 
Prezesa Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS Pana Andrzeja Sadloka.  

W spotkaniu udział wzięli  s p o ł e c z n i   d z i a ł a c z e wyróżnionych 
klubów, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, starostowie, burmistrzowie 
i wójtowie gmin w których funkcjonują laureaci, Zarząd i Komisja Rewizyjna 
Śl. WZ LZS, członkowie komisji oceniający zgłoszone do konkursu kluby, 
sponsorzy konkursu oraz partnerzy medialni. 

 Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że sfinalizowaliśmy ten konkurs, który 
mamy nadzieję, że będzie kontynuowany w latach następnych. Dziękujemy 
wszystkim tym, którzy go organizowali, ale nade wszystko dziękujemy 
społecznym działaczom, bez pracy których wiejskie obiekty sportowe może by 
już dzisiaj nie funkcjonowały. Dziękujemy władzom samorządowym, wierząc, 
że w nowym rozdaniu budżetowym na 2018 rok dadzą finansową satysfakcję 
klubom, by bez większych problemów mogły działać, szczególnie wśród dzieci i 
młodzieży w procesie szkoleniowym, wychowawczym i opiekuńczym. 
Dziękujemy sponsorom tego konkursu, którymi byli: Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego, Śląski Związek Piłki Nożnej, Hurtownia Piłkarska 
VITA SPORT z Bielska Białej, GSU Ubezpieczenia z Gliwic. Dziękujemy 
partnerom medialnym: TVP3 Katowice, Polskiemu Radiu Katowice, 
dziennikom Sport i Dziennik Zachodni, portalowi informacyjno-sportowemu 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Szczególnie dzięki mediom nasze Zrzeszenie 
staje się coraz bardziej rozpoznawalne, a przecież zrzeszamy aż 420 klubów, w 
których sport uprawia kilkanaście tysięcy sportowców, a swoją historię 
tworzymy już od 72 lat.   

 

LZS-y to Ludowe Kluby/ Zespoły Sportowe, bez których szczególnie 
środowiska wiejskie byłyby o wiele uboższe, a dzieci i młodzież uprawiająca 
sport bez większych możliwości rozwoju sportowego i osobowego. 

 

         Andrzej Sadlok  

                Prezes Śl. WZ LZS 


