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TROCHĘ O NAS  – LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI   

Ludowy Klub Jeździecki „LEWADA” w Zakrzowie ( gm. Polska 

Cerekiew) istnieje od 1991 roku . Jest znanym i liczącym się na arenie 

sportowej klubem specjalizującym się w ujeżdżeniu.  Od 1996 roku plasuje 

się w czołówce rankingu klubowego Polskiego Związku Jeździeckiego. 

Corocznie kilka zawodniczek klubu uzyskuje nominację do Kadry Narodowej 

w dyscyplinie ujeżdżenia.  

Trenerem LKJ "LEWADA" i twórcą sukcesów klubu jest Andrzej 

Sałacki, który jako zawodnik zdobył dwanaście medali Mistrzostw Polski i 

wielokrotnie reprezentował nasz kraj za granicą. Jako pierwszy Polak 

zakwalifikował się do Finału Pucharu Świata w ujeżdżeniu. Zdobył także dwa 

medale Mistrzostw Świata w woltyżerce.          

Szczególne uznanie zyskał prezentowany przez niego program 

ujeżdżenia na poziomie Grand Prix wykonywany na koniu bez ogłowia, 

przedstawiony między innymi na specjalnym pokazie w Windsor Palace przed 

królową Elżbietą II. Od 2008 roku Andrzej Sałacki jest członkiem zarządu 

elitarnego International Dressage Trainer Club, zrzeszającego najlepszych 

trenerów ujeżdżenia na świecie, a w roku 2012 został Menagerem 

Olimpijskim reprezentacji, która zakwalifikowała się na Olimpiadę w 

Londynie, w tym zawodniczki Lewady – Beaty Stremler. 

 

 

 

Ekipa LKJ „LEWADA” z powodzeniem bierze udział w 

największych zawodach jeździeckich w kraju i za granicą.  Zawodnicy 

"LEWADY" od lat zdobywają medale Mistrzostw Polski.  

LKJ "LEWADA" jest organizatorem prestiżowych  imprez 

sportowych i kulturalnych, z których najważniejsza to Jeździeckie 

Mistrzostwa Gwiazd- Art Cup, stanowiąca  formę integracyjnych spotkań 

ludzi świata kultury, sportu i biznesu. Obecność wielu znamienitych gości ze 

świata kultury i sztuki, sprawia, że Mistrzostwa cieszą się coraz większym 

zainteresowaniem mediów, fotoreportaże z nich są zamieszczane w wielu 

ogólnopolskich periodykach, a relacje i transmisje przeprowadzane są przez 

duże stacje radiowe i telewizyjne. 

Klub organizuje wypoczynek  dla dzieci i młodzieży, kursy 

instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna oraz wiele 

innych przedsięwzięć o tematyce jeździeckiej. 

W tym roku klub ma zaszczyt organizować już po raz drugi 

 CEI 3*oraz Mistrzostwa Polski Seniorów. 
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ZAKRZÓW - GDZIE TO JEST?  

Zakrzów (47-263, woj. opolskie, gmina Polska Cerekiew) położony 

jest w bezpośredniej bliskości drogi nr 45 relacji Kluczbork- Opole- Racibórz, 

ok. 35 km od zjazdu z autostrady A4, dlatego dojazd z miast Dolnego i 

Górnego Śląska oraz Wielkopolski jest bardzo dogodny. 

Uwaga! W woj. opolskim są trzy wsie Zakrzów, 

upewnij się, że jedziesz do właściwego. 

OBSŁUGA I SĘDZIOWIE 

 Obsługę komputerową zawodów zapewni, znany chyba wszystkim 

rajdowcom Harald Grinschgl (Endurance Team Styria) z Austrii. 

Będziemy też gościć międzynarodową obsadę sędziowską i weterynaryjną w 

składzie: Brian Dunn, Katarzyna Strzelec, Eulalia Michalik, Paweł 

Kleszcz, Grażyna Kańka, Wojciech Piekałkiewicz, Hallvard Sommerseth, 

Andrzej Bereznowski oraz Jacek Kańka. Lekarzami zawodów będą Piotr 

Szpotański oraz Jarosław Rubersz, a serwisem kowalskim zajmie się 

Krystian Anioł.  

W ROKU 2012 

Gościliśmy zawodników z 8 państw: Austrii, Bahrajnu, Czech, Finlandii, 

Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier. 
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NOWE TRASY RAJDU 

Trasa rajdu będzie przebiegać przez dwie gminy: Polską Cerekiew 

oraz Cisek. Obie gminy położone są  południowo-wschodniej części 

województwa opolskiego, w dolinie małego dopływu Odry. Podstawową 

funkcją obu gmin jest rolnictwo. Jego rozwojowi sprzyjają bardzo dobre 

warunki środowiska przyrodniczego. Obszar jest prawie bezleśny. Użytki 

rolne zajmują, aż 88 % ich powierzchni, a lasy niecały 1%.  

Wyznaczone zostały trzy pętle: 37,5 km czerwona, 15 km żółta oraz 

20 km (2 x 10 km) niebieska z bardzo malowniczym krajobrazem. Różnica 

wzniesień na trasie wynosi ok. 45 m. Największa pętla 37,5 km w zeszłym 

roku dała możliwości do uzyskania dobrego tempa, ponieważ ok. 10 km trasy 

przebiega po prostej, trawiastej drodze z widokiem na rzekę Odrę. Pozostała 

zmieniona część trasy biegnie drogami polnymi oraz krótkimi odcinkami 

asfaltu.  

Wszystkie miejsca, w których trasa będzie krzyżowała się z drogami 

asfaltowymi oraz miejsca serwisowe będą zabezpieczone przez OSP z gmin 

Polska Cerekiew oraz Cisek. Trasa rajdu została wyznaczona i poprawiona 

przez p. Janusza Janowskiego, Marka Tula oraz Michała Kaźmierczyka i 

Virginię Buława, którzy spędzili u nas wiele swojego wolnego czasu.  

 

START/ META, BRAMKI WETERYNARYJNE, POLE SERWISOWE 

Start oraz meta są przewidziane w bliskiej odległości od stajni (ok. 

200 m), tam też będzie wyznaczone pole serwisowe oraz bramki 

weterynaryjne. Na miejscu będzie ustawiony barek szybkiej obsługi, który 

będzie funkcjonował od wczesnych godzin porannych.  

Punkty serwisowe: 

Pętla 37,5 km – 4 punkty 

Pętla 15 km – 1 punkt 

Pętla 20 km ( 2 x 10 km) – 1 punkt 
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                Stajnie                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Przegląd weterynaryjny                                                     
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Zdjęcia z trasy…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


