
KOMUNIKAT

Sportowy Rady Wojewódzkiej Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku 
z przebiegu imprezy pod nazwą: 

„Wojewódzkie Rozgrywki Rodzinne LZS” 
zorganizowane w dniach 31.07 – 02.08.2015 r. w Skarszewach – Pólku pod hasłem 

„SPORT ŁĄCZY POKOLENIA”

(Impreza dofinansowana z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie)

Na  terenie  rekreacyjno  –  sportowym  Ośrodka  Wypoczynkowego  „Wczasowicz”
w Skarszewach – Pólku,  w powiecie  starogardzkim Rada Wojewódzka Pomorskiego Zrzeszenia
LZS  zorganizowała  Wojewódzkie  Rozgrywki  Rodzinne  LZS  pod  hasłem  „Sport  Łączy
Pokolenia”. 

Znani  z  wielkiej  przychylności  wobec LZS właściciele  Ośrodka „Wczasowicz” państwo
Gabriela  i  Piotr  Mazurkowie  zadbali,  aby uczestnicy  rywalizacji  w konkurencjach  sportowo –
rekreacyjnych  czuli  się  dobrze  i  mile  wspominali  pobyt  w  historycznym  mieście  (grodzie!)
Wojewodów Pomorskich – Skarszewach, w ośrodku w pobliżu kompleksu turystycznego GOSiR –
Borówno. 

Program imprezy przewidywał:

31.07.2015 r. - przyjazd do Ośrodka do godz. 19:00 i zakwaterowanie rodzin w hotelu. Omówienie
spraw techniczno  –  organizacyjnych,  w  tym –  rozplanowanie  stanowisk  konkurencji:  „Rzutów
ringo do celu”, „Strzelanie karnych” na bramkę 1x1 m, „Łap – traf złodzieja” i „Beczko – kosz”,
a na  zakończenie  imprezy  -  „Rodzinny  slalom  sprawnościowy”.  Była  to  faza  przygotowań
technicznych do imprezy. 

W sobotę po wspólnym posiłku (01.08.2015 r.)  nastąpiło  uroczyste  otwarcie  rozgrywek,
którego  dokonał  Wiceprzewodniczący  RW  PZ  LZS  –  Wiesław  Szczodrowski,  w  obecności
działacza  Gminnego  Zrzeszenia  LZS,  trenera  piłki  nożnej  –  Tomasza  Kempy.  Poinformował
wszystkich  uczestników,  że  impreza  dofinansowana  jest  z  funduszy  Ministerstwa  Sportu
i Turystyki. O godz. 1000 – rozpoczęto poszczególne konkurencje sportowo – rekreacyjne.

Niedziela – 02.08.2015 r. przeznaczona była na zapoznanie się z działalnością sportowo –
rekreacyjną  miejscowego  GOSiR,  zwiedzaniem  okolicy  z  kompleksem  leśnym  i  wyjściem  na
kąpielisko strzeżone - „Borówno”.

W finale rozgrywek uczestniczyło 5 rodzin, a punktacja „rodzinna” przedstawia się
następująco: 

I miejsce: rodzina Renaty i Marcina Stec (Demlin) 44 pkt.

II miejsce: rodzina Eweliny i Michała Studzińskich (Drzewina) gmina Trąbki Wielkie pow. 
Gdański  34 pkt.

III miejsce: rodzina Anny i Tomasza Kempa (LKS „Orzeł” Trąbki Wielkie) gmina Trąbki 
Wielkie powiat Gdański 34 pkt.
(po dogrywce z rodziną Studzińskich)

IV miejsce: rodzina Reginy i Mateusza Grzywacz (GZ LZS Skarszewy) 27 pkt

V miejsce: rodzina Joanny i Igora Seroka (Godziszewo) 26 pkt



Drużyna p. Steców wystąpiła w składzie: Renata i Marcin (rodzice) i dzieci: Tomasz i Sylwia.

Studzińscy: Ewelina i Michał (rodzice), dzieci – Emilia i Mateusz, oraz Pawełek, który był
najmłodszym uczestnikiem rozgrywek (1,5 roku) oraz „królem uśmiechu i radości”.

Kempowie: Anna i Tomasz (rodzice), oraz Dominika i Paulina.

Grzywaczowie: Regina (babcia) oraz Mateusz, Nina i Sara.

Seroka: Joanna (matka), dzieci: Igor i Antonina.

Udział w konkursach poza klasyfikacją rodzinną wzięło 38 osób.

Na  terenie  Ośrodka  zabezpieczono  opiekę  medyczną,  dożywianie,  niezbędny  sprzęt
sportowo – rekreacyjny,  zespół sędziowski,  puchary,  medale oraz nagrody rzeczowe. Najmłodsi
otrzymali maskotki i słodycze.

W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli:

 w  „Rodzinnym  slalomie  sprawnościowym”:  rodzina  Steców  przed  r.  Kempów,
r. Studzińskich, r. Grzywacz i r. Seroka.

 „Łap – traf  złodzieja” -  rodzina Steców,  przed Studzińskimi,  Grzywaczami,  Kempami
i r. Seroka.

 „Strzelanie  karnych”  -  rodzina  Seroka  przed  r.  Steców,  Kempów,  Studzińskich
i Grzywaczów.

 „Rzuty ringo do celu” -  rodzina Studzińskich przed r.  Steców, Grzywaczów,  Kempów
i Seroka.

 „Beczko – kosz” - rodzina Kempów przed r. Steców, Grzywaczów, Studzińskich i Seroka.

Puchary, medale, nagrody, upominki i słodycze wręczali: Wiesław Szczodrowski (RW PZ
LZS), Danuta Janczak (Skarbnik RW PZ LZS w Gdańsku), oraz Tomasz Kempa (GZ LZS Trąbki
Wielkie, radny powiatu gdańskiego).

W imieniu uczestników za bardzo dobrą organizację imprezy podziękował radny powiatu
gdańskiego – trener piłki nożnej i działacz GZ LZS – Tomasz Kempa. Wszystkim uczestnikom
za sportową rywalizację w duchu zasad „Fair Play” - w im. RW PZ LZS podziękował – Wiesław
Szczodrowski i wręczył specjalne podziękowanie dla właścicieli Ośrodka „Wczasowicz” w formie
dyplomu dla p. Gabrieli i Piotra Mazurków. 

Obiekt był b. dobrze przygotowany, oflagowany flagami LZS i województwa pomorskiego.
Imprezę zakończono 02.08.2015 r. wspólnym posiłkiem w stołówce „Wczasowicza”. 

Magdalena Janczak      Wiesław Szczodrowski


