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Już po raz ósmy w Bochni odbył się 12-godzin-
ny Podziemny Bieg Sztafetowy. Jego trasa pro-
wadzi zabytkowymi wyrobiskami bocheńskiej 
kopalni soli - 212 metrów pod ziemią. 

W imprezie biorą udział zarówno profe-
sjonalni, uznani maratończycy, jak i amato-
rzy biegów masowych i zdrowego stylu życia 
z całej Polski, a także z kilku krajów Europy. 
Długość jednej pętli wynosi 2420 m. Każdy 
uczestnik sztafety musi co najmniej raz poko-
nać jedno okrążenie, zaś liczba zmian dokony-
wana przez sztafety jest dowolna.

W tym roku na starcie stanęło 244 biegaczy i 
biegaczek, reprezentujący 61 zespołów z Polski 
i Czech. W Bochni nie zabrakło też oczywiście 
drużyny KM Truchcik Łubianka, która przed 
rokiem wywalczyła drugie miejsce. 

Nasi zawodnicy także i tym razem spisali się 
na medal. Powtórzyli bowiem swój wyczyn 
sprzed dwunastu miesięcy i ponownie ukoń-
czyli ten wymagający wyścig na drugiej po-
zycji.

A warto dodać, że tuż przed startem okaza-
ło się, że kłopoty zdrowotne dopadły najbardziej 
doświadczonego zawodnika Truchcika Toma-
sza Drąga, który musiał zrezygnować z udziału 
w imprezie. Godnie zastąpili go jednak pozosta-
li nasi biegacze. W barwach Truchcika pobiegli: 
Bartosz Wiligalski (pokonał 26 okrążeń), Kamil 
Leśniak (25), Łukasz Zimmer (26) oraz prezes 
klubu Andrzej Sierocki (1). Nasza sztafeta łącz-
nie pokonała 190 km i 563 m. Wygrała drużyna 
KLER SA - 211 km i 342 m, zaś trzecie miejsce 
zajęli „Biegowi Przyjaciele” - 190 km i 165 m.

- Uzyskaliśmy znakomity wynik - mówi Bar-
tosz Wiligalski. - W pozostałych drużynach bie-
gło po czterech zawodników, a my cały dystans 
pokonaliśmy praktycznie w trójkę. Jedno okrą-
żenie musiał przebiec nasz rezerwowy Andrzej 
Sierocki, bo taki był wymóg regulaminu. Kiedy 
okazało się, że nie może nas wspomóc Tomek 
Drąg, liczyliśmy po cichu, że uplasujemy się 
w czołowej dziesiątce. Nikt z nas nie przypusz-
czał, że zakończymy bieg na drugim miejscu.

 Radosław Kowalski

Truchcik wbiegł na podium
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Oni w Bochni zajęli drugie miejsce (od lewej): Kamil Leśniak, 
Łukasz Zimmer oraz Bartosz Wiligalski

XV Bieg Samorządowy przed nami
W czwartek 3 maja, w 221. rocznicę uchwalenia przez 
Polskę Konstytucji, przed Urzędem Gminy w Łubiance 
wystartuje XV Bieg Samorządowy. 

Biegacze z regionu i całej Polski pobiegną 
na 15 kilometrowej trasie wiodącej przez Łubiankę, 
Biskupice, Brąchnowo i Pigżę z metą w Łubiance. 
Start Biegu Głównego nastąpi o godzinie 13 sprzed 
Urzędu Gminy w Łubiance. Zapisy od godziny 11 w 
Zespole Szkół w Łubiance. 

Jak co roku bój o prym rozegrają też samorządow-
cy, w XIII Mistrzostwach Samorządowców Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego, zarówno w katego-
riach indywidualnych kobiet i mężczyzn, jak i druży-
nowej. W mistrzostwach samorządowców będą kla-
syfikowani:

- radni rad gmin i miast, rad powiatowych oraz Sej-
miku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie 
oraz marszałek i ich zastępcy,

- pracownicy urzędów gmin, miast, starostw 
powiatowych oraz Urzędu Marszałkowskiego. 

Do rywalizacji zapraszamy także młodych biega-
czy, którzy mogą sprawdzić formę podczas imprez to-
warzyszących, biegów dla dzieci i młodzieży, które 
zostaną rozegrane zaraz po starcie Biegu Głównego.

Organizatorzy przewidzieli 250 medali dla zawod-
ników, którzy jako pierwsi zapiszą się do biegu. Zapi-
sy już niedługo ruszą na portalu www.maratonypol-
skie.pl. 

Organizatorami imprezy są: Centrum Kultury 
w Łubiance i Urząd Gminy w Łubiance. Wydarzenie 
jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. 

. Łukasz Rząd

Grand Prix w Zamku
W Zamku Bierzgłowskim odbył się drugi bieg z cyklu Grand 
Prix - Łubianka Cross 2012. Był to jednocześnie 3. Bieg 
im. Ks. Biskupa Szelążka.

Na starcie do rywalizacji stanęło niemal 90 biegaczy i biegaczek. 
W gronie mężczyzn zwyciężył Tomasz Drąg (Truchcik Łubianka), któ-
ry uzyskał czas 26,42 min. Drugi był Marcin Żyluski (Wiking Rych-
nowy) - 27,10 min, zaś trzeci Krzysztof Bartkiewicz (Toruń) - 27,21 
min. Wśród pań najszybciej do mety dobiegła Ewa Kowalska (Opa-
trunki Toruń) - 37,50 min przed Anną Arseniuk (Torec Toruń) - 37,58 
min i Magdaleną Gostomczyk (Gmina Konarzyny) - 38,36 min.

Na czele klasyfikacji generalnej mężczyzn po dwóch biegach znaj-
duje się Tomasz Drąg - 170 pkt, a dalsze miejsca na podium zaj-
mują: Krzysztof Bartkiewicz - 162 pkt i Bartosz Wiligalski (Truchcik) 
- 158 pkt. W gronie pań kolejność jest następująca: 1. Anna Arse-
niuk - 95 pkt, 2. Alina Podbielska (UMK Toruń) - 62 pkt i 3. Ewa Ko-
walska - 44 pkt. Drużynowo prowadzi Truchcik - 476 pkt przed Le-
chem Rypin - 444 pkt i 1. Pomorską Brygadą Logistyczną - 374 pkt.

Kolejny bieg w ramach Grand Prix - Łubianka Cross 2012 odbę-
dzie się w czwartek 19 kwietnia w Wybczu. Początek o godz. 17.30.

 Radosław Kowalski Kapitan na (złoty) medal!
Hokeiści na lodzie Sokołów Toruń wywalczyli tytuł mistrzów Polski juniorów starszych. Miło nam donieść, 
że kapitanem tej drużyny był Konrad Bałos, mieszkaniec Łubianki. 

Konrad w finałowym turnieju bramki nie zdobył, ale zanotował cztery asysty, w tym dwie w finałowym spotkaniu 
z GKS-em Tychy, wygranym przez toruńską drużynę 6:2. Gratulujemy złotego medalu i trzymamy kciuki za dalszy 
rozwój jego sportowej kariery.  Radosław Kowalski


