
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 

OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W LUBLINIE 

ZA LATA 2004-2008 

 

 Kończący kadencję Zarząd Okręgowego Związku Kolarskiego w Lublinie został wybrany przez Delegatów dnia 14 

października 2004 roku w składzie: 

   1. Andrzej Kita – Prezes 

   2. Cezary Wicha – V-ce Prezes 

   3. Janusz Pożak – V-ce Prezes 

   4. Anna Gorgol – Sekretarz 

   5. Tadeusz Boreczek – Skarbnik 

   6. Adam Wojewódka – Członek 

   7. Mirosław Nowakowski – Członek 

   8. Jan Dudkowski – Członek 

   9. Zbigniew Pożogo – Członek 

   10. Henryk Portka – Członek 

   11. Czesław Kowalski – Członek 

 

 W czasie kadencji nastąpiły zmiany na skutek rezygnacji. W związku z czym zostały dokooptowane nowe osoby i tak: 

   * za Anna Gorgol – Robert Krawczyk 

   * za Jana Dudkowskiego – Mariusz Kozak 

   * za Mirosława Nowakowskiego – wakat 

 

 Komisja Rewizyjna działała w niezmienionym składzie przez okres 4-letniej kadencji: 

   1. Jerzy Witeska 

   2. Mieczysław Puzowski 

   3. Józefa Pawęzka 

 

 Aktualnie Związek Kolarski w Lublinie zrzesza 11 działających klubów kolarskich (bez SKS) posiadających 

zawodników licencjonowanych, a ich kluby opłacają składki członkowskie. Na terenie naszego okręgu uprawiane jest 

kolarstwo: 

  - szosowe 

  - torowe 

  - górskie MTB 

  - BMX 

  - trial rowerowy 

  - przełajowe 

 

 We wszystkich tych konkurencjach rozgrywane są w okręgu zawody kolarskie, których średnio w roku jest około 30. 

Dużym powodzeniem cieszy się organizowana przez Janusza Pożaka i Urząd Miasta w Lubartowie masowa impreza pod 

nazwą Święto Roweru (w tym roku startowało 3999 uczestników). 

 Co roku prowadzony jest przez Mariana Grudzińskiego (sędziego kolarskiego) również challange Okręgowego Związku 

Kolarskiego. 

 Na naszym terenie rozgrywane sa również imprezy o najwyższej randze, takie jak wyścigi UCI (w 2008 roku były 4) 

oraz wyścigi o tytuł Mistrza Polski (w 2008 r. były 2 – trial Świdnik oraz BMX w Tomaszowie). 

 W roku 2008 największy sukces naszego zawodnika to V-ce Mistrzostwa Świata Rafała Kumorowskiego w trialu, 

zwycięstwo zawodnika Piotra Krajewskiego Mostostalu Puławy (obecnie Legia Warszawa – wojsko) w wyścigu Przyjaźni 

Polsko-Ukraińskiej oraz zdobycie 15 medali w wyścigach o tytuł Mistrza Polski (złoto – 3, srebro – 7, brąz – 5). 

 

 Po sukcesach w latach 2004-2006 grupy kobiet Start Lublin – A. Kita Peugeot dochowaliśmy się bardzo silnej grupy 

męskiej w Mostostalu Puławy, trenowanej przez Adama Wojewódkę. 

 Największym jednak problemem kolarstwa lubelskiego jest brak silnych i bogatych klubów, które byłyby w stanie 

zapewnić prawidłowe szkolenie utalentowanym zawodnikom kończącym wiek juniora. Zawodnicy nie znajdując takiej 

możliwości często kończą karierę marnując swój talent i wysiłek szkoleniowy, który został włożony. Sytuacja taka trwała od 

lat. Obecnie pokazało się zielone światło dla takiej grupy w Mostostalu Puławy, za co dziękujemy Prezesowi Mostostalu 

Tadeuszowi Rybakowi i całemu Zarządowi oraz Adamowi Wojewódce trenerowi grupy. 

 Ogólnie Zarząd bardzo krytycznie ocenia strukturę sportu w Polsce, w ramach której przyszło nam działać. Wśród 

niezliczonych bolączek na podkreślenie zasługują wielokrotnie niższe niż w innych krajach nakłady na sport: fatalny stan 

prawny; nie uwzględniający panującej rzeczywistości; brak jasnej jednakowej dla wszystkich klubów dystrybucji środków 

finansowych, co jest powodem ich likwidacji bądź szczątkowej działalności; brak pokrycia kraju rozsądną siecią klubów, 

umożliwiających dostęp do sportu wszystkim chętnym; brak wykorzystania nowoczesnych środków jak Internet do 

poszerzenia dostępności sportu; niszczenie młodych talentów poprzez punktomanię systemu sportu dzieci i młodzieży, od 

której uzależnione są finanse klubów; brak jakichkolwiek premii dla klubów i trenerów za znalezienie i wychowanie 

najwybitniejszych zawodników; brak systemu opieki nad zawodnikami kończącymi wiek juniora, pozbawienie Regionalnych 



Związków wpływu na finansowanie klubów i wiele, wiele innych. Bez wątpienia sport polski wymaga wielkiej rewolucji i po 

ostatniej olimpiadzie działacze sportowi mają na taką zmianę wielką nadzieję. 

 Na Lubelszczyźnie nabór i szkolenie zawodników odbywa się w klubach. Związek nasz jest członkiem Lubelskiej Unii 

Sportowej, która pomaga nam szkolić kadrę juniorów, juniorów młodszych i młodzików, co stanowi bardzo dużą pomoc dla 

klubów. 

 Co roku bierzemy udział w akcji Sportowe Wakacje, którą prowadzi od kilku lat trener ELPISU Pan Kazimierz 

Kowalczyk. Kluby nasze korzystają co roku ze sprzętowej pomocy Polskiego Związku Kolarskiego, pozyskując rowery 

niezbędne do prowadzenia podstawowego szkolenia. 

 Każdego roku jest też opracowywany i zatwierdzany przez Zarząd kalendarz imprez na cały sezon. Wyścigi rozgrywane 

na naszym terenie mają duże uznanie wśród trenerów i zawodników z innych regionów. Wyścigi te mają dobrą organizację, 

ciekawe trasy oraz dobre nagrody, które są wypłacane bezpośrednio po zakończeniu imprezy. 

 Osobną grupę stanowią imprezy organizowane na naszym terenie przez obcych organizatorów jak Tour de Pologne, 

maraton Cezarego Zamany itp. Wszystkie one jednak służą popularyzacji kolarstwa i roweru. 

 Na Lubelszczyźnie trenuje również duża grupa masters, która osiąga dobre wyniki w wyścigach kolarskich szosowych. 

 Zarząd Okręgowego Związku Kolarskiego współdziała z grupą sędziów, której przewodniczy V-ce Prezes OZKol 

Cezary Wicha. 

 Związek Kolarski prowadzi swoją działalność w oparciu o statut OZKol, który jest zarejestrowany w Sądzie i realizuje 

zawarte w nim zadania statutowe. 

 Tak więc Związek zrzeszał swych członków prowadząc ich ewidencję i dokumentację, przyjmował nowych członków i 

skreślał zgłaszających rezygnację, prowadził doszkalanie kadr sędziowskich i trenerskich, organizował i przeprowadzał w 

sposób bezpośredni i pośredni imprezy kolarskie, wydawał corocznie licencje zawodnikom, trenerom, sędziom, działaczom, 

prowadząc jednocześnie ich ewidencję, opracowywał i zatwierdzał regulaminy wyścigów oraz regulaminy współzawodnictwa 

sportowego. 

 Sytuacja finansowa związku Kolarskiego jest ciężka. Znając przychylność Spółki Expak należacej do Prezesa Andrzeja 

Kity, Związek nie ponosi żadnych kosztów administracyjnych korzystając bezpłatnie z pokoju, telefonu, faxu, ksera oraz 

materiałów piśmiennych. 

 W okresie sprawozdawczym dochodami Związku były dotacje z Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, wpływy od 

sponsorów, składki członkowskie, opłaty za licencje. 

 Związek przez cały okres 4-letniej kadencji dobrze rozliczał otrzymane środki finansowe oraz roczne bilanse, które 

prowadziła Pani Teresa Ziemska. Sprawozdania finansowe znajdują się do wglądu w aktach związku. 

 W okresie sprawozdawczym Zarząd prowadził szeroką współpracę z władzami i administracją. Bardzo dobrze układała 

się współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta, PZKol oraz z Radą Wojewódzką LZS. Współpraca ta 

zaowocowała wieloma udanymi akcjami i imprezami, a bez wydajnej pomocy w/w urzędów wojewódzkich, miejskich, 

gminnych, większość klubów i imprez nie mogłaby istnieć. 

 To samo powiedzieć trzeba o policji, bez której przychylności i pomocy żadna impreza nie odbyłaby się. 

 Kończąc obecną czteroletnią kadencję Zarząd Okręgowego Związku Kolarskiego w Lublinie pragnie serdecznie 

podziękować wszystkim instytucjom i ludziom, którzy przyczynili się w tym czasie do rozwoju kolarstwa w naszym regionie. 

Bardzo szczególnie podziękować chcemy działaczom i szkoleniowcom klubowym, którzy w niezwykle trudnych warunkach 

potrafili wyszukiwać utalentowaną młodzież oraz stwarzać im warunki treningowe do dalszego rozwoju i osiągania dużych 

sukcesów sportowych. 

 W podsumowaniu zaznaczyć należy, że kończymy obecna kadencję w poczuciu dobrze spełnionych obowiązków, 

których podjęliśmy się przed czterema laty. 

 

         Zarząd Okręgowego Związku Kolarskiego 

           w Lublinie 

 

  WYKAZ KLUBÓW 

1. MOSTOSTAL    PUŁAWY 

2. ELPIS    LUBLIN 

3. START    LUBLIN 

4. CHEMPION    ŚWIDNIK 

5. LUVI     LUBARTÓW 

6. AGROS    ZAMOŚĆ 

7. ROZTOCZE    TOMASZÓW 

8. BST     BIŁGORAJ 

9. LTC     LUBLIN 

10. RYCKIE TOW. CYKLISTÓW  RYKI 

11. RELAX    KURÓW 

 

 

 

 

 

 

 



WYKAZ ZDOBYTYCH MEDALI ROK 1999–2008 

 Rok 1999      Rok 2002 
 Złoto – Mazurek Karol    Złoto – Gromaszek Barbara 

 Srebro – Mazurek Karol    Srebro – Blaszka Radosław 

        Srebro – Ładosz Michał 

 Rok 2000      Brąz – Kłak Igor 

 Srebro – Mazurek Karol    Brąz – Mazurek Karol 

 Brąz – Mazurek Karol    Brąz – Serwin Remigiusz (Trial) 

        Złoto – Serwin Karol (Trial)

Rok 2001      

Złoto – Wasilewski Radosław   Rok 2003 

Złoto – Kłak Igor     Złoto – Gromaszek Barbara 

Srebro – Mazurek Karol    Złoto – Gromaszek Barbara 

Srebro – Mazurek Karol    Złoto – Kłak Igor 

Złoto – Serwin Karol (Trial)   Brąz – Wasilewski Radosław 

       Brąz – Mazurek Karol 

       Złoto – Serwin Karol (Trial) 

 

Rok 2004 

Złoto – Matusiak Bogumiła 

Złoto – Wysocka Małgorzata 

Złoto – Brzeźna Paulina 

Złoto – Gromaszek Anna 

Złoto – Serwin Karol (Trial) 

Srebro – Gromaszek Barbara (elita) 

Srebro – Gromaszek Barbara (junior) 

Srebro – Brzeźna Paulina 

Srebro – Matusiak Bogumiła  

Srebro – Grzebinoga Monika 

Brąz – Gromaszek Anna 

Brąz _ Pietr Agnieszka 

Brąz – Blaszka Radosław 

Brąz – Gałan Barbara 

 

Rok 2007 

Brąz – Wręga Wojciech – szosa junior 

Brąz – Chmiel Maciej – BMX Elita 

 

 

Rok 2008 

TRIAL 

Srebrny Medal Mistrzostw Świata – Rafał Kumorowski – v-ce mistrz świata 

Złoty Medal Mistrzostw Polski – Rafał Kumorowski 

Złoty Medal Mistrzostw Europy – Rafał Kumorowski 

Srebrny Medal Mistrzostw Polski – Paweł Reczek 

Srebrny Medal Mistrzostw Polski – Krzysztof Serwin 

Srebrny Medal Mistrzostw Polski – Paweł Palacz 

 

 

Szosa 

Brązowy Medal Mistrzostw Polski drużyna junior – Kinga Urbaś 

Brązowy Medal Mistrz. Polski pary – Mostostal Puławy (Grzegorz Haba, Marek Przemysław) 

Brązowy Medal Mistrzostw Polski elita kobiet – Magdalena Pyrgies 

Srebrny Medal Mistrzostw Polski na czas – Magdalena Pyrgies 

 

MTB 

Brązowy Medal Mistrzostw Polski – Magdalena Pyrgies 

 

BMX 

Złoty Medal Mistrzostw Polski elita – Remek Oleszkiewicz 

Srebrny Medal Mistrzostw Polski elita – Maciej Chmiel 

Srebrny Medal Mistrzostw Polski junior – Jakub Wolak 

Złoty Medal Mistrzostw Polski junior młodszy – Bartłomiej Nowosielski 

Srebrny Medal Mistrzostw Polski elita kobiet – Ewa Piotrowska 

Brązowy Medal Mistrzostw Polski elita kobiet – Monika Jeżyńska 


