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Jak zmotywować „Wodnika” 

Po pierwsze praca, a po drugie nagroda za nią. Tak wła-

śnie można podsumować ostatni wyjazd UKS „3 Wodnik 

Wolsztyn”. Zgrupowanie w Drzonkowie, koło Zielonej 

Góry, było nagrodą dla najlepszych zawodników mijają-

cego sezonu pływackiego. Klub zapewnił uczestnikom 

wiele niezapomnianych atrakcji.  

Pierwszy raz zawodnicy wolsztyńskiego klubu mieli oka-

zję trenować na 50 metrowym, olimpijskim basenie. 

Pływanie w takim obiekcie wymaga większej wytrzyma-

łości od zawodników. Ale bardzo szybko wszyscy oswoili 

się z basenem olimpijskim, i teraz 25m w Wolsztynie to 

dla nich „żabi skok”.  

Niewątpliwą niespodzianką dla młodych pływaków było 

spotkanie z aktualnym Mistrzem Świata na 200m stylem 

grzbietowym, Radosławem Kawęckim. Reprezentant 

Polski trenował na torze tuż obok naszych Wodników. W 

takiej wodzie od razu pływa się o 4 sekundy szybciej. Po 

treningu rozdał autografy, zapozował do kilku zdjęć i 

opowiedział o swojej przygodzie w sporcie. Wszyscy byli 

zachwyceni tym spotkaniem.  

 

Kolejną niespodzianką był wyjazd do Zielonej Góry. Ce-

lem tej wycieczki był seans filmowy w kinie. Kto chciał 

zjadł popcorn, kto chciał wypił litr coli, trener wyjątkowo 

przymkną na to oko. Podróż do kina też była nie lada 

atrakcją dla większości, która pierwszy raz jechała zatło-

czoną komunikacją miejską. 

W ostatni dzień również kilka 

ciekawych rzeczy czekało na 

naszych pływaków. Wszyscy 

skorzystali z  kąpieli w odkrytym 

basenie, pogoda nieco deszczo-

wa ale woda podgrzewana. Każ-

dy kto chciał mógł pojeździć 

konno lub na kucu, chętnych nie 

brakowało, szczególnie wśród 

dziewczyn. Chłopcy jednak chęt-

niej odwiedzali strzelnicę. Tam 

można było postrzelać z karabin-

ku sportowego.  

Motywacja na kolejny sezon, 

dzięki takiej nagrodzie, na pew-

no wzrosła. Może zachęci rów-

nież kogoś do podjęcia trenin-

gów w UKS „3 Wodnik Wolsztyn”. Przypominam, że ak-

tualnie trwa nabór do nowej grupy, dla dzieci z rocznika 

2003 i 2004, które nie boją się dużego basenu i lubią 

spędzać czas w wodzie. Odwiedź 

www.3wodnikwolsztyn.pl aby dowiedzieć się więcej. 

Śpiesz się, liczba miejsc ograniczona.  

Lekkoatletyczne zawody 

W dniu 10 czerwca br. na stadionie MOSiR w Wolsztynie 

odbył się Lekkoatletyczny Mityng Dzieci Klas III pod pa-

tronatem Pana Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozin-

skiego. Dzeci rywalizowały w następujących konkuren-

cjach bieg na 40m i 500m oraz skoku w dal i rzucie pił-

ceczką palantową. Zwycięscy odebrali pamiątkowe me-

dale a pozostali otzymali słodką niespodziankę. Łącznie w 

zawodach wystartowało 124 zawodników, którzy zdoby-

wali pierwsze doświadczenia na zawodach lekkoatletycz-

nych.  

Natomiast finałem miejskim, zakończył się całoroczny 

cykl zawodów dziecięcych pod nazwą "Czwartki Lekkoat-

letyczne z PKN Orlen" organizowany przez MOSiR Wolsz-

tyn. Otwarcia zawodów dokonał Burmistrz Wolsztyna 

Andrzej Rogozinski, życząc wszystkim startującym jak 

najlepszych wyników. Najlepsi reprezentanci wolsztyń-

skich czwartków lekkoatletycznych w dniach 21-23 

czerwca rywalizowali na XIX ogólnopolskim finale w Ło-

dzi.  Wyniki finału miejskiego i lista reprezentantów 

Wolsztyna do Łodzi już wkrótce będzie dostępna na stro-

nie MOSiR Wolsztyn. 

Złoci medalliści—wrócili z tarczą  

W dniach 15-16 czerwca br. w Elblągu odbył się XX 

Międzynarodowy Festiwal unihokeja o „Puchar Bałty-

ku” będący jednocześnie finałem ogólnopolskim Gim-

nazjady i Licealiady. W turnieju tym wzięły udział trzy 

drużyny reprezentujące gminę Wolsztyn. Zespół z Ze-

społu Szkół Ogólnokształcących w Wo lsztynie i druży-

ny chłopców i dziewcząt w Gimnazjum w Kębłowie. 

Zawody okazały się wielkim sukcesem zespołów nasze-

go regionu. Drużyny dziewcząt z ZSO i Gimnazjum  

w Kębłowie zajęły 4 miejsca w przegrywając swoje 

mecze o brązowe medale różnicą jednej bramki. ZSO  

z Sanokiem 1-2 a Gimnazjum 0-1 z Nowym Dworem 

Kwidzyńskim. Jednak największym sukces zanotowali 

chłopcy. Po wygraniu grupy eliminacyjnej oraz ćwierćfi-

nałowej w półfinale spotkali się z faworytem turnieju 

drużyną z Babimostu. Po bardzo dobrym zaciętym me-

czu pierwszy raz w tym sezonie pokonali rywali 3-2  

i awansowali do Finału. W finale spotkali się z Trzebia-

towem. Był to już drugi mecz tych drużyn wcześniej  

w grupie ćwierćfinałowej mecz zakończył się zwycię-

stwem rywali 0-1. 

Mecz finałowy rozpoczął się bardzo niepomyślnie już 

po 5 minutach było 0-2. Jednak wola walki i bardzo 

dobra gra całej drużyny doprowadziła do remisu.  

I takim wynikiem zakończył się mecz. O tytule Mistrza 

polski w kategorii szkół gimnazjalnych zadecydowały 

rzuty karne. W nich chłopacy z Kębłowa wygrali 3-2  

i zostali MISTRZAMI POLSKI. W ubiegłym roku drużyna 

z Gimnazjum w Kębłowie zdobyła w tym turnieju 

srebrny medal przegrywając po karnych z Sanokiem. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Filip 

Łukaszewski zdobywając nagrodę indywidualną. Złotą 

drużynę tworzyli Albert Dziemba, Filip Łukaszewski, 

Marcin Grześkowiak, Marcin Kaczmarek, Radosław 

Michnikowski, Mateusz Siputa, Rafał Wojtkowiak, 

Krystian Jung i Klaudiusz Kaźmierczak . 

    Tekst: Tomasz Kaczmarek 


