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Piłkarze kończą jesienne zmagania
Dwie drużyny z naszej gminy mają już za sobą prawie całą 
rundę jesienną. Do rozegrania pozostały im łącznie tylko trzy 
spotkania.

StS Zamek Bierzgłowski obecnie plasuje się na 13. miej-
scu w toruńskiej klasie A (10 pkt). Oto wyniki, jakie uzyska-
li podopieczni trenera Mariusza Łangowskiego w ostatnich 
tygodniach: Victoria Lisewo (wyjazd) 2:2, Mustang Ostasze-
wo (dom) 2:3, LZS Bobrowo (w) 1:2, Piast Łasin (d) 0:1, 
Kasztelan Papowo Bisk. (w) 0:0 i Saturn Ostrowite (w) 0:2. 
W najbliższą niedzielę Zamek Bierzgłowski podejmuje Gwiaz-
dę Starogród, zaś 18 listopada w meczu zaległym zmierzy się 
u siebie z Węgrowianką (oba spotkania o godz. 13).

Sparta Łubianka w tabeli grupy 1 klasy B zajmuje obecnie  
7. pozycję (13 pkt). W ostatnich meczach uzyskała następu-
jące rezultaty: Wojownik Wabcz (w) 2:8, Orzeł Głogowo (d) 
4:2, Victoria Brzozowo (w) 2:7, Tartak Klamry (d) 3:0, Start 
Toruń (w) 1:2, Błękitni Łunawy (d) 2:6 i Sokół Lubicz (d) 0:1. 
Na zakończenie tej rundy Sparta zagra w najbliższy weekend 
na wyjeździe z Wisłą Pędzewo.

   Radosław Kowalski
Zamek Bierzgłowski zajmuje obecnie w tabeli klasy A trzynaste miejsce i ma jeszcze do rozegrania 
tej jesieni dwa mecze na własnym boisku

Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Bałaga-
ny Łubianka spędzili weekend w Berlinie, rozgrywając 
spotkania sparingowe z kolegami z drużyny TC Blau-We-
iss Berlin Hockey Club. 

Młodzi adepci hokeja rozegrali dwa mecze. Jeden z nich, 
niestety, przegrali. Drugi był zaś niezwykle zacięty i do koń-
ca trzymający w napięciu, a po końcowym gwizdku lepsi 
o jedną bramką okazali się chłopcy z Łubianki. Nie od dziś 
wiadomo że niemieccy gracze to jedni z najlepszych zawod-
ników świata, tym bardziej cieszy fakt, iż nasi młodzi za-
wodnicy mieli okazję zobaczyć berliński stadion, porozma-
wiać oraz zmierzyć się z młodym hokeistami z innego kraju. 

Oprócz obu spotkań, jedną z atrakcji wyjazdu szkolenio-
wego była wizyta na Tropical Island, największej w Euro-
pie Wyspie Tropikalnej. Do domu wróciliśmy pełni wrażeń 
i doświadczeń hokejowych.

   Patrycja Wiatr

Bałagany z towarzyską wizytą w Berlinie

Najbliższe imprezy sportowe
Niedziela, 11 listopada - XVI Bieg Niepodległości, start 

godz. 12 sprzed Urzędu Gminy, meta na stadionie lekko-
atletycznym w Pigży

Niedziela, 16 grudnia - Grand Prix Łubianka Cross, 
start godz. 13 w Zamku Bierzgłowski 

Soboty, od 24 listopada do 15 grudnia - Gminna Liga 
Futsalu. Łukasz Rząd

Młodzi zawodnicy z Bałaganów (czerwone stroje) rozegrali w Berlinie dwa towarzyskie spotkania

Rusza Gminna Liga Futsalu
Listopad to miesiąc, w którym Centrum Kultury 
w Łubiance i UKS Błyskawica przy Gimnazjum w Brąch-
nowie rozpoczynają Gminną Ligę Futsalu. 

W związku z tym zapraszamy kapitanów drużyn 
na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w środę 
14 listopada o godzinie 18 w Gimnazjum w Brąchno-
wie. Na spotkaniu omówione zostaną zasady i regulacje 
tegorocznej edycji. 

Przypomnijmy, że w ubiegłorocznych zmaganiach 
wzięło udział 11 zespołów, w tym jeden złożony z dziew-
cząt. Rywalizację wygrała Pigża Rodzina przed Koreą 
i Łubianką. W sumie rozegrano 55 spotkań, w których 
strzelono aż 1008 bramek. Królem strzelców został 
Sebastian Sellner, zdobywca 55 goli. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 
naszej zimowej ligi halowej! 

 Łukasz Rząd


