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Rekordowy Bieg Niepodległości!
Rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości
w gminie Łubianka świętowano na sportowo. Coroczna
edycja Biegu Niepodległości okazała się organizacyjnym
sukcesem. Zanotowaliśmy rekord frekwencji - wystartowało aż 625 zawodników w biegu głównym i 150 dzieci
oraz młodzieży w biegach dodatkowych!
Trasa XV Biegu Niepodległości liczyła 11 km i prowadziła
z Łubianki, gdzie przed UG znajdował się start, przez Bierzgłowo, Zamek Bierzgłowski, Leszcz i Pigżę - tu na stadionie zawodnicy finiszowali. Uczestnicy przebiegli przez piękne miejsca w gminie: pradolinę Wisły, znajdującą się w okolicach Zamku Bierzgłowskiego, i zamek krzyżacki pochodzący z XIII wieku. Biegacze dosłownie przebiegali przez jego
dziedziniec. W Leszczu zawodnicy podążali wąwozem leszczyńskim, wspaniale wyrzeźbionym przez naturę. Zawodnicy biegli też w pobliżu odnowionego wiatraka „koźlaka”,
pochodzącego z połowy XIX wieku.
W biegu głównym bezkonkurencyjny okazał się Błażej Brzeziński (Brzoza Biega), który osiągnął wynik 34,28
min. Drugi był Marek Wojtas (Tucholanka) - 37,20, a trzeci
Kamil Nartowski (Nawra) - 38,04. Wśród pań z czasem
41,34 min zwyciężyła Aleksandra Gierat (Brzoza Biega)
przed Andżeliką Dzięgiel (UMK Toruń) – 42,09 i Moniką
Harasim (Olimp Olsztyn) - 42,45. W kategorii drużynowej
zwyciężyła drużyna gospodarzy KM „Truchcik” Łubianka z
łącznym czasem czterech najlepszych zawodników 2:37:27
godz. Drugie miejsce zajęła drużyna Brzoza Biega - 2:40:53,
a trzecie Tucholanka - 2:42:17. Warto dodać, że najlepsi

XV Bieg Niepodległości był organizowany przez Centrum
Kultury w Łubiance. Wydarzenie było współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW
na lata 2007-2013 oraz Starostwo Powiatowe w Toruniu.


Łukasz Rząd

Wyniki biegów dzieci i mlodzieży

Na mecie uczestników Biegu Niepodległości
oklaskiwało wielu mieszkańców naszej gminy
z ekipy Truchcika uplasowali się tuż za podium biegu głównego: czwarty był Kamil Leśniak, piąty Łukasz Zimmer,
a szósty Bartosz Wiligalski.
Po zakończeniu biegu głównego najlepsi zawodnicy otrzymali z rąk Wójta Gminy Jerzego Zająkały i Przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Cywińskiego puchary i nagrody
rzeczowe. Główną nagrodą był laptop, który został rozlosowany wśród wszystkich uczestników biegu głównego. Pośród
dzieci rozlosowano natomiast rower górski.

Dziewczyny na medal
Nasze waleczne dziewczęta dzielnie spisały się podczas Mistrzostw
Polski Juniorów Karate Kyokushin, które odbyły się w Świeciu. Startowały w kategorii wiekowej 13-14 lat i wywalczyły: Weronika Krajewska z Łubianki - złote medale w kata i kumite, Katarzyna Socha z Biskupic - srebro w kumite oraz Weronika Krajewska - brąz w kata. W
zawodach wzięło udział blisko 170 młodych karateków z całej Polski.
Przypomnijmy, że na co dzień dziewczęta trenują w Toruńskim Klubie Karate Kyokushin pod czujnym okiem trenera Artura Wilento.

Zapraszamy na podsumowanie
W niedzielę 15 stycznia odbędzie się pierwszy bieg z cyklu Grand
Prix - Cross Łubianka 2012. Początek zmagań w Zamku Bierzgłowskim o godz. 13. Po zakończeniu rywalizacji odbędzie się podsumowanie cyklu 2011 roku. 
Łukasz Rząd
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Do klasy „0” włącznie:1. Anna Kiszka (Rozgarty),
2. Julia Kamińska (Osówiec), 3. Alicja Górecka (SP Pigża) oraz 1. Karol Sobczak (Poznań), 2. Kacper Olejnik
(Łubianka), 3. Oskar Barczewski (Bydgoszcz)
Klasy I-III: 1. Julia Barczyńska (SP Pigża), 2. Zuzanna Żmijewska (SP 20 Włocławek), 3. Oliwia Barczewska
(NSP 1 Bydgoszcz) oraz 1. Krystian Santorek (SP Pigża),
2. Hubert Orczykowski (SP Warszewice), 3. Dawid Gołębiewski (SP Skrwilno)
Klasy IV-VI: 1. Agnieszka Tomas (Chełmno), 2. Martyna Lechowicz (SP Pigża), 3. Dominika Gołębiewska (SP
Skrwilno) oraz 1. Robert Słoma (SP Wybcz), 2. Kacper Kamiński (SP Świerczynki), 3. Szymon Najdzion (SP
Salezjanie)
Gimnazjum: 1. Marta Szachta (Skórcz), 2. Magdalena Wojtas (Tuchola), 3. Eliza Gołębiewska (Gimnazjum
10 Bydgoszcz), 1. Patryk Tomas ( Chełmno), 2. Mateusz Ziółkowski (Papowo Bisk.), 3. Maks Libera (Gimnazjum 48 Bydgoszcz)

Piłkarze są na urlopach
Piłkarskie drużyny z naszej gminy zakończyły już
zmagania w rozgrywkach rundy jesiennej.
Występujący w klasie A Zamek Bierzgłowski na
półmetku sezonu 2011/12 zajmuje 12. miejsce.
Nasz zespół w 13 spotkaniach uzbierał 10 pkt. Odniósł trzy zwycięstwa (z Saturnem Ostrowite 1:0,
LZS-em Bobrowo 3:1 i Pojezierzem Brzuze 4:2), raz
zremisował (ze Stalą Grudziądz 1:1) i doznał dziewięciu porażek.
- Jesteśmy zadowoleni z postawy drużyny w rundzie
jesiennej - mówi Zbigniew Mareczko, prezes klubu. Poziom rozgrywek, jak na tę klasę, był dosyć wysoki,
a my aż tak bardzo od reszty zespołów nie odstawaliśmy. Jesteśmy dobrej myśli przez rundą rewanżową.
Dodajmy, że w klubie z Zamku trenują nie tylko seniorzy. Jest też drużyna juniorów starszych, które występuje w lidze regionalnej oraz grupa naborowa.
- Razem z kierownikiem klubu Łukaszem Syrockim
robimy wszystko, aby w Zamku była piłka nożna - dodaje prezes Mareczko. - Korzystając z okazji bardzo
dziękujemy władzom gminy za pomoc i zrozumienie.
Z kolei w klasie B występuje Sparta Łubianka. Zespół, na co dzień grający na boisku w Pigży, rundę je-

sienną ukończył na 11. miejscu w tabeli. Sparta w 11
spotkaniach zdobyła 9 punktów. Pokonała Wojownika
Wabcz 5:1 i Sokoła Lubicz 4:2, zremisowała z Wisłą
Pędzewo 1:1, Sokołem Grzywna 1:1 i Victorią Brzozowo 3:3, zaś sześć meczów przegrała. Ogromną niespodziankę nasi zawodnicy sprawili zwłaszcza na koniec rundy, kiedy na wyjeździe wygrali z liderem z Lubicza.
- Niemal przez całą rundę zmagaliśmy się z kontuzjami - wspomina Jacek Neulitz, prezes klubu. - Dopiero pod jej koniec mogliśmy grać w najsilniejszym
składzie i od razu pokonaliśmy lidera. Gdyby nie te
urazy, to pewnie byśmy więcej punktów zdobyli.
W drużynie Sparty występują przede wszystkim piłkarze z naszej gminy. Z Torunia jest tylko jeden zawodnik.
- Zawsze dążymy do tego, aby w naszym zespole
grali nasi zawodnicy - dodaje prezes Neulitz. - I dziękujemy też władzom gminy za pomoc, jakiej nam
udzielają
W naszej gminie jest też zespół piłkarek nożnych.
Bałagany Łubianka grają w III lidze, więcej o ich występach napiszemy w kolejnym wydaniu „Informatora”. 
Radosław Kowalski

