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Choszczno 2018 - Otwarte Mistrzostwa Nordic Walking ŚDS
12.09.2018.

CHOSZCZNO. W trzeciej edycji Otwartych Mistrzostw Nordic Walking Środowiskowych Domów
Samopomocy wystartowało prawie 130 piechurów z 13 placówek działających na terenie województwa
zachodniopomorskiego. Drużynowo triumfowała ekipa ŚDS w Reczu, a indywidualnie DOROTA BANACH
(Drawno), IWONA GUZOWSKA (Świnoujście), SEBASTIAN RODNICKI (Recz) i MAREK STEFANICKI
(Świnoujście). Honor choszcznian obroniła URSZULA BŁASZCZYK, która w kategorii otwartej uplasowała
się na drugim miejscu.

Organizowane przez Stowarzyszenie Aktywne Choszczno mistrzostwa
Środowiskowych Domów Samopomocy stają się coraz bardziej popularne, a
dowodem na to jest choćby to, że do udziału w tej edycji zgłosiło się
rekordowe 126. uczestników z 13 ośrodków.
- Po pierwsze, to Choszczno ma wręcz idealne warunki do uprawiania tej
dyscypliny sportu, a po drugie, nie brakuje tu osób, które aktywnie
chcą wspierać nasze działania &ndash; mówi SYLWIA TELATYŃSKA, prezes
Aktywnego Choszczna. I rzeczywiście wśród organizatorów nie sposób było
przegapić znanych w Choszcznie amatorów biegania i maszerowania, którzy
tym razem zdecydowali się pomóc przy przeprowadzeniu tej edycji
mistrzostw. Np. DANIEL JARMARKIEWICZ przywiózł z Suliszewa sporą grupę członków klubu UKS Junior
Suliszewo, a ALEKSANDRA PIERZAK
zdradziła nam, że musiała w tym dniu wziąć urlop.
Wymieniamy akurat te dwie osoby, bo to oni przed startem przeprowadzili
profesjonalną rozgrzewkę, a potem pomagali, aż do całkowitego zamknięcia
imprezy.
Podobnie jak przed rokiem, także i teraz po główne trofeum, czyli puchar
i nagrody za klasyfikacje drużynową sięgnęli podopieczni MAŁGORZATY ŚMIECHOWSKIEJ z ŚDS w Reczu.
Tym razem wyprzedzili ekipy ze ŚDS w Drawnie i Powiatowego Domu Samopomocy w Białogardzie.
Indywidualnie w kategorii niepełnosprawnych na podium stanęli: DOROTA BANACH (ŚDS Drawno), 2.
ELŻBIETA KLACZKOWSKA (PDS Białogard), 3. ANNA JAROS &ndash; 1. SEBASTIAN RODNICKI, 2.
MAREK SKOWRON, 3. GRZEGORZ RODNICKI (wszyscy ŚDS Recz).

Ciekawostką tej imprezy jest to, że w kategorii otwartej, po raz drugi z rzędu wygrała para ze
Świnoujścia IWONA GUZOWSKA i MAREK STEFANICKI (na zdjęciu powyżej z S. Telatyńską). Tu wśród
pań podium uzupełniły, druga URSZULA BŁASZCZYK z Choszczna (na zdjęciu z numerem 28) i trzecia
JOANNA PROCHORENKO z Myśliborza. Wśród panów drugie miejsce zajął JACEK GUZEK z Nowego
Tomyśla, a trzeci MACIEJ WOLANIN z Osiny.
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