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Unihokejowy wysyp złota 
Corocznie na przełomie maja i czerwca Elbląg jest organizatorem ogólnopolskich finałów 
Licealiady, Gimnazjady i IMS w unihokeju. W rozgrywkach wzięły udział najlepsze drużyny 
szkolne wyłonione z wcześniejszych eliminacji wojewódzkich. Gminę Wolsztyn tym razem 
reprezentowały aż 4 zespoły, dwie z ZSZ w Wolsztynie i dwie z Gimnazjum w Kębłowie. 
Zespoły chłopców i dziewcząt z Gimnazjum sięgnęły po złoto, natomiast drużyny ZSZ 
Wolsztyn zdobyły dwa brązowe medale. Oprócz złotych medali Wiktoria Kubicka zdobyła 
tytuł najlepszej strzelczyni Mistrzostw Polski a Albert Dziemba najlepszego bramkarza. 
Skład „złotych” dziewcząt: Wiktoria Kubicka, Bożena Kędziora, Monika Rozynek, Wiktoria 
Mikołajczyk, Kamila Zboralska, Weronika Hełmińska, Julita Zboralska, Katarzyna Lepka. 
Skład drużyny chłopców: Marcin Grześkowiak, Rafał Wojtkowiak, Albert Dziemba, Mate-
usz Siputa, Klaudiusz Kaźmierczak, Krystian Jung, Wojciech Baer, Gracjan Jung. Trenerami 
drużyn byli Magdalena Skołożdrzy i Tomasz Kaczmarek. 

Olimpijskie Taekwondo 
W Łodzi odbyły się  finały Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w Taekwondo 
Olimpijskim. Zawodnicy trenujący w 
Szkole Podstawowej nr 3 w Wolszty-
nie wywalczyli dwa medale  srebrny i 
brązowy. W tej prestiżowej imprezie 
wzięło udział  250 zawodniczek i za-
wodników z całego kraju, a zawody 
rozegrane zostały systemem pucharo-
wym z pojedynczym repasażem. Nasz 

klub reprezentowała 5-osobowa ekipa. Najlepiej  z zawodników trenujących w SP nr 3 
w Wolsztynie zaprezentowała się w kategorii - 49 kg Dominika Piskorz (Taekwondo 
Wolsztyn) wywalczyła srebrny medal. Następną zawodniczką, która zajęła miejsce na 
podium, była Dominika Szynkowska w kategorii - 63 kg . Na fotografiach medalistki 
MPJ oraz ekipy Wolsztyn - pomarańczowe dresy i czarne - Rakoniewic. 

Zacięta rywalizacja 
W  pierwszym tygodniu czerwca r. na stadionie miejskim odbył się Lekkoatletyczny Mityng 
Dzieci Klas III zorganizowany z okazji Dnia Dziecka przez MOSiR Wolsztyn. Łącznie w zawo-
dach wzięło udział 113 zawodników, którzy rywalizowali w 4 konkurencjach, a mianowicie 
w biegu na 40 i 500 metrów, skoku w dal oraz rzucie piłeczką palantową. Każdy z nich 
oprócz możliwości startu otrzymał nagrody. Na zakończenie zawodów odbyła się dekora-
cja zwycięzców w poszczególnych konkurencjach i kategoriach.  

Ranking wytrzymałości 
15 czerwca br. w Wolsztynie odbyły się międzynarodowe za-
wody w Triathlonie oraz Quadrathlonie. W pierwszej kategorii 
zawodnicy pływali w jeziorze (18,5 stop. ciepła), pokonywali 
trasę na rowerze oraz biegali, wszystko na różnych dystansach 
w zależności od wybranej kategorii. W rywalizacji wzięli także 
udział sportowcy z naszej gminy. Na dystansie 1,5/40/10 zwy-
ciężył Sylwester Swat z Przeźmierowa (czas - 3:01:57), drugi był 
Tomasz Pasik z Wolsztyna (3:13:26), 12. Ryszard Waligórski z 
Karpicka (3:47:01). Na dystansie 0,75/20/5 wygrał Krystian 
Błaszczak z Niepruszewa (1:37:50), a wolsztynianin Sławomir 
Wojtkowiak był na 12. pozycji (2:26:46). W Quadrathlonie 
(dodatkowo 8 km pływanie kajakiem) zwyciężył Leos Rousavy z 
Czech, w tej konkurencji wolsztynianie nie wzięli udziału. 

Mamy pływalnię - mamy medale ! 
Pływacy z Wolsztyna uczestniczyli w III Mistrzostwach Ostrzeszowa w Pływaniu. Na miejscu zawodów zameldowali się już dzień wcześniej, aklimatyzując się do tamtejszego powie-
trza. W imprezie uczestniczyły kluby aż z pięciu województw i takich miast jak Wrocław, Opole, Łódź, Toruń, Śrem, Ostrów Wielkopolski, Poznań, Konin i kilku innych miast wielko-
polski. Konkurencja zatem była bardzo silna. Wolsztyńska reprezentacja liczyła 23 osoby, w wieku od 9 do 15 lat. Dwa złote medale zdobył Nikodem Woga (2002), w konkurencji 
50m stylem motylkowym  oraz 100m stylem grzbietowym, w którym po raz kolejny wywindował swoją życiówkę na 1:18,22. Złoty medal, między innymi, zdobył Hubert Woga w 
konkurencji 50m stylem dowolnym. Zawodnik ten zdobył również dwa srebra, na 100m stylem zminnym i 100m stylem dowolnym. Drugie miejsca zdobyli także: Daria Rogozinska 
na 100m stylem grzbietowym, Kacper Molicki na 100m stylem klasycznym oraz Patryk Mądry na 100m grzbietem. Brązowe medale wypływali sobie: Kacper Molicki na 50m żabką, 
Kacper Chrzanowski dwa razy na 50m stylem dowolnym i 100m stylem zmiennym oraz Kryspin Tchórzewski na 100m stylem grzbietowym. 


