
Relacja organizatorów III Dnia Sportu 

Przygotowana przez Andrzej Nowakowskiego - wiceprezesa TG Sokół oraz Jarosława 
Gogacza - prezesa KS Tennis Life 

 

16.06.2012 roku na stadionie przy ZS nr 2 odbył się Dzień Sportu, organizowany po raz trzeci przez TG 

Sokół i KS Tennis Life. Imprezę objął honorowym patronatem Burmistrz Gminy Brwinów. Wsparcia 

udzielili: Urząd Gminy Brwinów i Gminny Ośrodek Kultury.  

W godzinach przedpołudniowych młodzi lekkoatleci zmagali się w ramach turnieju Mazovii 

przygotowanego przez gospodarzy zawodów- nauczycieli z ZS nr 2. Wspaniała pogoda sprawiła, że 

licznie zgromadzeni goście bawili się doskonale.  

W rozgrywanym równolegle I Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego startowali prezentujący wysokie 

umiejętności zawodnicy. Atrakcją była obecność reprezentanta Polski, aktualnego indywidualnego i 

drużynowego mistrza Polski, olimpijczyka Wang Zeng Yi.  

W turnieju szachowym przygotowanym przez Piotra Wołoszyna cieszył udział zarówno młodych jak i 

starszych uczestników.  

Zarówno panie jak i panowie zawzięcie walczyli w III Gminnych Zawodach w Siłowaniu na Rękę 

przygotowanych  przez Wojtka Niteckiego z TG Sokół.  

Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci, które biegały w workach, skakały na skakance i z dużą 

fantazją ujeżdżały koniki z LKS Wolta Żółwin.  

Za jeden uśmiech można było napić się herbaty, kawy czy zjeść kiełbaski z grilla lub przepyszne ciasto 

upieczone przez nasze koleżanki z KS Tennis Life i TG Sokół. 

 W sektorze tenisa ziemnego przygotowanym przez KS Tennis Life miłośnicy tej dyscypliny sportu pod 

okiem doświadczonych instruktorów doskonalili swoje umiejętności.  

O godzinie 13.00, w obsadzie 53 osób, wystartował „III Sobótkowy Bieg Uliczny”. Biegacze chwalili 

dobór trasy i organizację.  

W ramach imprez towarzyszących swoje mistrzostwo pokazali:  

- młodzi piłkarze i cheerleaderki UKS Czerwone Smoki 

- podopieczni Piotra „ Kotleta” Kurkusa (wielokrotny zdobywca Pucharu Świata i Pucharu Europy) 

uprawiający sztukę walki  taekwon-do 

- wspaniale prezentujący się UKS Ulisses Team pod wodzą Andrzeja Pilipczuka 

- ćwiczący w niezwykłym pokazie tai chi szkoła Yin Long – Srebrny Smok 

Wszystkie pokazy zostały przyjęte gorąco przez publiczność, czego dowodem były gromkie brawa. 

Chętnie korzystano z możliwości sprawdzenia swojego zachowania po założeniu alkogogli 

udostępnionych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie. Kibice oczekujący 



dużych emocji w meczu koszykówki pomiędzy drużynami mieszkańców i samorządowców nie 

zawiedli się. Po zaciętym i wyrównanym meczu, rozgrywanym w sportowej atmosferze zwyciężyła 

drużyna mieszkańców wynikiem 28-24, zdobywając puchar ufundowany przez organizatorów III Dnia 

Sportu. 

KS TENNIS LIFE i TG SOKÓŁ serdecznie dziękując mieszkańcom, gościom i uczestnikom za 

przybycie, równocześnie zapraszają na  IV Dzień Sportu, który odbędzie się w czerwcu przyszłego 

roku. 

 

 

Wyniki biegu głównego:  

 

Kobiety 

do lat 20  

1. Szlaga Ania 2. Kubyło Olga 3. Szamota Martyna 

do lat 40  

1. Tekień Joanna 2. Preżycka Monika 

powyżej lat 40  

1. van de Boel Sophia 2. Skupińska Jolanta 

 

Mężczyźni 

do lat 20 

1. Sikora Radosław  2. Abyszkin Stanisław  3. Lewandowski Michał 

do lat 40 

1. Koper Maciej 2. Nagórka Michał 3. Bukowski Krzysztof 

powyżej lat 40  

1. Nowocień Jacek 2. Andryszczyk Andrzej 3. Łukaszewicz Ryszard 

 


