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Gmina trzecia, Powiat pi?ty!

W obecno?ci burmistrzów, wójtów, radnych, przedstawicieli Sejmiku Dolno?l?skiego odby?o si? uroczyste
podsumowanie XX jubileuszowych Igrzysk LZS Mieszka?ców Wsi – Miast za 2019 rok. Spotkanie odby?o si? 13
grudnia 2019 roku w Krosnowicach ko?o K?odzka.
Powiat Zgorzelecki, w?ród 26 powiatów startuj?cych w XX Igrzyskach zaj?c wysokie V miejsce, wy?sze o dwie lokaty
ni? w 2018 roku. Pi?kny puchar dla Powiatu Zgorzeleckiego na r?ce Starosty Artura Bieli?skiego wr?czy? Franciszek
Haber – Przewodnicz?cy Zrzeszenia LZS Powiatu Zgorzeleckiego.
Na tak wysok? pozycj? Powiatu sk?ada si?: organizacja sze?ciu turniejów strefowych w relacji Boles?awiec – Luba? –
Zgorzelec, organizacja trzech du?ych turniejów o zasi?gu makroregionalnych w randze Mistrzostw Dolnego ?l?ska w:
tenisie sto?owym w Sulikowie, w lekkiej atletyce w maju w Zgorzelcu i pi?ce siatkowej kobiet w Zgorzelcu. Poza tym,
Powiat Zgorzelecki uczestniczy? w 15 fina?ach dolno?l?skich, przysparzaj?c gminie i powiatowi odpowiedni? liczb?
punktów do klasyfikacji gmin i powiatów.
Powiat Zgorzelecki w 2019 roku to jedyny powiat w województwie, który zorganizowa? a? trzy du?e imprezy sportowe,
pozostawiaj?c za sob? takie powiaty jak: ?widnicki, lubi?ski, o?awski, legnicki, k?odzki i wiele innych.
W?adze Dolno?l?skiego Zrzeszenia Ludowych Zespo?ów Sportowych ma pe?ne zaufanie, przydzielaj?c miejscowym
dzia?aczom organizacj? tak du?ych imprez.
Podczas uroczystego podsumowania XX Igrzysk LZS wyró?niono kilku dzia?aczy z powiatu zgorzeleckiego, którzy
wnosz? du?y wk?ad w rozwój sportu i kultury fizycznej. Dotyczy to: Emila Wajd?, Grzegorza Mi?oszewicza,
Ma?gorzaty Korelin, Franciszka Habera. Temu ostatniemu dodatkowo przyznano certyfikat „Serce dla sportu” przez
Dolno?l?skie Zrzeszenie Ludowych Zespo?ów Sportowych we Wroc?awiu.
W ocenie wykonania zadania publicznego jakim by?y XX Jubileuszowe Igrzyska LZS nale?y odnotowa?, ?e Gmina
Zgorzelec od kilku lat zajmuje miejsce na podium (przez ostatnie dwa lata na trzecim miejscu – startuje ok. 90 gmin),
natomiast powiat w przedziale 5-7 miejsca.
Puchar dla powiatu za V miejsce w klasyfikacji powiatów by? mocno zapracowany, albowiem w 2019 roku by? awans o
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dwie pozycje w gór?. G?ówny organizator Igrzysk LZS i jej koordynator dzi?kuje kierownictwu Gminy i Powiatu za
pomoc w realizacji XX Igrzysk LZS.
?ród?o: LZS Powiat Zgorzelecki
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