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Biegamy 
w czerwcu 

W czwartek 24 czerwca na stadionie 
lekkoatletycznym w Pigży o godz. 17.30 
wystartuje kolejna, już szósta, edycja Grand 
Prix Łubianka Cross o Puchar Wójta. 

Tym razem zawodnicy zmierzą się 
z dystansem ok. 8 kilometrów na trasie w Pig-
ży - od stadionu pobiegną ulicą Młodzieżową, 
z metą także na stadionie.

Po dotychczasowych biegach w klasy-
fikacji generalnej prowadzi Bartosz Wili-
galski (Truchcik Łubianka) przed Jackiem 
Łącznym (Nova Trading Toruń) i Rafałem 
Ciesiunem (Podgórz Toruń). 

W trakcie trwania szóstego biegu od-
będzie się wręczenie nagród najlepszym 
zawodnikom i zawodniczkom, którzy od 
września ubiegłego roku do maja 2010 
startowali w Biegach Dla Dzieci i Młodzie-
ży. 

Pamiątkowe puchary otrzymają trzej 
najlepsi chłopcy i dziewczęta w katego-
riach: szkoła podstawowa i gimnazjum. 
Medale powędrują do młodych biegaczy, 
którzy ukończyli co najmniej pięć edycji (z 
sześciu  możliwych).

Łukasz Rząd

Jedną z bardziej widowiskowych konkurencji Turnieju Sołectw jest slalom z taczką

Sołectwa do boju!

Najlepsi tenisiści
W ostatnią sobotę maja na kortach w Pigży 
odbyły się 5. mistrzostwa naszej gminy w 
tenisie ziemnym.

Rywalizacja, jak zwykle, była zacięta i emo-
cjonująca.

Ostatecznie w turnieju gry pojedynczej wy-
grał Marian Kędzierski, a kolejne miejsca zajęli: 
Sławomir Trzymkowski, Jerzy Zająkała i Marcin 
Zająkała.

W finale gry podwójnej para Kędzierski-Trzy-
mowski pokonała rodzinny duet Zająkałów.

 Łukasz Rząd

W sobotę 26 czerwca o godzinie 16.00 
na boisku przy ul. Sportowej w Łubiance 
odbędzie się VIII Turniej Sołectw. 

Organizatorzy przygotowali siedem atrakcyj-
nych konkurencji, m.in. rzut gumiakiem kobiet, 
slalom z taczką czy strzały piłką nożną do bram-
ki tyłem. Oprócz konkurencji, które widzieliśmy  
w ubiegłych latach, spotkamy także nowości.  
Gorąco zachęcamy sołtysów do zmobilizowa-

nia zawodników do startu, a kibiców do dopin-
gowania swoim drużynom. Dla wszystkich dru-
żyn przewidziano nagrody: pamiątkowe puchary 
i medale dla trzech najlepszych zespołów.

Przypominamy, że tytułu bronić będą gospo-
darze z Łubianki, którzy przed rokiem pokona-
li o „włos” Brąchnowo i Wybcz. 

Do zobaczenia w Łubiance!

 Łukasz Rząd

Najlepsi tenisiści naszej gminy. Od lewej: J. Zająkała, M. Kędzierski i S. Trzymkowski


