8

Nowy Informator Gminny

listopad 2012 

Zapraszamy na Bieg Niepodległości
Jak co roku, zapraszamy na kolejną, już szesnastą,
edycję Biegu Niepodległości. To zdecydowanie największa impreza masowa w gminie Łubianka, która gromadzi
blisko 1000 osób.
Bieg odbędzie się w niedzielę 11 listopada, start o godz.
12. Biegacze będą rywalizowali na pięknej trasie prowadzącej sprzed Urzędu Gminy przez Bierzgłowo, Zamek Bierzgłowski, leszczyński wąwóz z metą na stadionie lekkoatletycznym
w Pigży.
Główną nagrodą w XVI Biegu Niepodległości będzie 17-calowy laptop. Trafi w ręce zwycięzcy, jeśli ten uzyska rekord trasy (34 min., 11 sekund). Jeżeli rekord trasy nie zostanie osiągnięty, laptop będzie rozlosowany wśród zawodników, którzy
ukończą bieg w czasie nie dłuższym niż 1 godzina i 30 minut.
Dla tych, którzy nie zarejestrowali się do udziału w imprezie na stronie www.maratonypolskie.pl (tam znajdują się m.in.
regulamin biegu i inne istotne informacje) i nie uiścili opłaty wpisowej w wys. 20 zł., zapisy będą prowadzone w Biurze
Zawodów (Szkoła Podstawowa w Pigży) w niedzielę. Opłata
wynosić będzie 30 zł.
Oprócz zmagań w Biegu Głównym, organizatorzy zapewnią możliwość rywalizacji dla dzieci i młodzieży (do 16 lat),
która odbędzie się na stadionie w Pigży od godziny 12.05.
Uczestnictwo w biegach towarzyszących jest bezpłatne.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe puchary, a wśród wszystkich młodych zawodników
zostaną rozlosowane nagrody.

Ostatki
w Grand Prix
We wrześniu i październiku emocjonowaliśmy się
kolejnymi edycjami Grand Prix Łubianka Cross o Puchar
Wójta Gminy.
We wrześniu biegacze rywalizowali na 10-kilometrowej trasie w Warszewicach. Najlepszy okazał się Mikołaj
Raczyński (niezrzeszony) przed Piotrem Wiśniewskim
(KB Lech Rypin) i Pawłem Śliwińskim (WKB Maratończyk).
Wśród pań wygrała Magdalena Michalska (KM Truchcik
Łubianka).
W październiku biegowa karuzela przeniosła się do Zamku Bierzgłowskiego, na trasę liczącą 8 kilometrów. Tym
razem bezkonkurencyjny okazał się Bartosz Wiligalski
(KM Truchcik Łubianka), drugie miejsce zajął Mikołaj
Raczyński, a trzecie Piotr Wiśniewski. Najlepszą kobietą
była Anna Arseniuk (Torec Toruń).
Kolejną okazją do zdobycia punktów do cyklu Grand Prix
będzie XVI Bieg Niepodległości (11 listopada). Zakończenie
tegorocznych zmagań (ostatnia edycja) odbędzie się natomiast w niedzielę 16 grudnia o godzinie 13, także w Zamku Bierzgłowskim. 
Łukasz Rząd

Podczas naszego Biegu NIepodległości nie brakuje patriotycznych akcentów
Zadanie publiczne pn. „XVI Bieg Niepodległości” zostanie
sfinansowane z dotacji otrzymanych ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gminy Łubianka i Starostwa
Powiatowego w Toruniu.

Projekt zostanie zrealizowany przez Klub Maratoński Truchcik Łubianka w partnerstwie z Centrum Kultury i Urzędem
Gminy w Łubiance.
Łukasz Rząd

W naszej gminie
jest coraz więcej maratończyków
O tym, że bieganie, jako forma spędzania wolnego czasu, w naszej gminie zyskuje coraz większą popularność,
nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać.
Każdego dnia na ścieżkach i drogach Łubianki oraz
okolicznych sołectw można spotkać biegaczy i biegaczki. Sporo z nich ma już na swoim koncie pokonanych wiele biegów maratońskich, ale liczba śmiałków, którzy próbują się zmierzyć z dystansem 42 km
i 195 wzrasta. W ostatnich tygodniach trzy osoby
z naszej gminy po raz pierwszy w życiu pokonały ten
wyczerpujący dystans.
W 13. Poznań Maratonie łącznie wystartowało niemal 5500 biegaczy, w tym gronie było m.in. dwóch
debiutantów z gminy Łubianka. Stanisław Deruś z Biskupic uzyskał czas 4,31,59 godz. i zajął 4119. miejsce. Z kolei Łukasz Rząd z Brąchnowa 42,195 km
pokonał w 5,23,34 godz., co pozwoliło mu na zajęcie
5233. pozycji. Oto wyniki, jakie w Poznaniu osiągnęli inni zawodnicy, reprezentujący barwy KM Truchcik:

436. Sławomir Szumski - 3,16,28 godz., 988.
Mateusz Goleniewski - 3,31,22 godz., 1653. Piotr
Boniecki - 3,45,18 godz., 3245. Zbigniew Ordon 4,10,08 godz. i 5174. Zbigniew Adamczyk - 5,15,13
godz.
Inny zawodnik z naszego klubu, Artur Przyjemski,
wystartował w ostatni weekend września w 39. BMW
Maraton Berlin. I, trzeba to podkreślić, zaprezentował
się z bardzo dobrej strony. Dokładnie o minutę „złamał” bowiem barierę trzech godzin i został sklasyfikowany na 1196. miejscu w gronie niespełna 26,5 tysiąca tych, którzy dobiegli do mety berlińskiej imprezy.
Natomiast podczas 34. Maratonu Warszawskiego
po raz pierwszy w życiu ten dystans pokonała
Magdalena Michalska z Zamku Bierzgłowskiego. Zawodniczka, która również startuje w barwach KM Truchcik
Łubianka, osiągnęła rezultat 3,54,37 min, dzięki któremu zajęła 2329. miejsce w klasyfikacji generalnej,
na niemalże 7000 uczestników maratonu.
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