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Na począ tku sierpnia  drużyna
młodych kaliningradzkich kolarzy ze Średniej
Młodzieżowej Szkoły Sportowej nr 8 wzięła
udział w międzynarodowych zawodach w
kryterium – wyścigach dookoła miasta
Biskupca.

W tym centrum gminy województwa
warmińsko-mazurskiego (z ludnością  tylko 10
tys. osób) kolarstwo od dawna rozwija się sku-
tecznie. Pod kierownictwem szefa i jedno-
cześnie trenera lokalnego klubu kolarskiego
Jerzego Kowalskiego wychowano niemało
mistrzów wysokiej klasy. Wśród nich są dwu-
krotny zwycięzca mistrzostw Polski Adam
Sznitko i zdobywca brązowego medalu
Krzysztof Ptak (obaj w wyścigach na szosie);
na torze kolarskim pierwsze miejsca w
ogólnopolskich wyścigach zajmowali Piotr
Sienkiewicz i Elżbieta Moczadło, Katarzyna
Tabaka była trzecią.

Takie zawody już n ie raz orga-
nizowano w Biskupcu, jednak po raz pierwszy
otrzymały one status międzynarodowych. Stało
się to możliwe dzięki uczestnictwu Polaków w
projekcie dotyczącym współpracy przygra-
nicznej Euroregionu „Bałtyk”, który pro-
wadzony jest pod egidą Unii Europejskiej.
Jednym z obowiązkowych warunków jest
zaproszenie przedstawicieli Rosji. Koordy-
natorzy projektu z polskiej strony Zbigniew
Cieślak i Patryk Kalkowski nie mieli specjal-
nych trudności z wyborem rosyjskich partnerów
– nasi kolarze często przyjeżdżają do Biskupca
na różne zawody sportowe. Aczkolwiek tym
razem oprócz bezpośredniego udzia łu w
wyścigach gościnni gospodarze zaproponowali
program pobytu ze szczególną uwagą na zapoz-
nanie gości ze sportowymi i rekreacyjnymi

obiektami w samym mieście i jego okolicach.
Według dyrektora Średniej Młodzieżowej
Szkoły Sportowej nr 8 Aleksandra Maszukowa,
który był na czele delegacji z Kaliningradu,
wrażenie na gości wywar ła miejska hala
sportowa, wyposażona z uwzględnieniem
wszystkich nowoczesnych innowacji. Pomiesz-
czenie hali kilka lat temu zostało wykupione
przez Urząd Miasta od wojska. Tutaj również
na byłym terenie koszarów zbudowano trasę do
kartingu; cały obraz jest uzupełniany położony
dalej stadion z dwoma boiskami, na których
trenują  i grają domowe mecze piłkarze
miejscowej drużyny Tęcza, reprezentującej
województwo.

SPORT

W miejskim klubie kolarskim stale
trenuje około 40 chłopców i
dziewczyn w różnym wieku,
poczynając od 10 roku życia. Dla
tak niewielkiego miasteczka jest
bardzo dobry wskaźnik. Z tego
powodu, jak zaznaczył sekretarz
Klubu Narcys Klik, jego podo-
pieczni są chętnie zapraszani
przez wiodące kluby kolarskie z
Polski i zza granicy, w składzie
których często osiągają wielki
sukces. Po za tym, w licznych
miejskich zawodach stale biorą
udział sportowcy z wielu wiosek
gminy Biskupiec, połączeni w odpowiednie
stowarzyszenie sportowe. Jego kierownik
Dariusz Marchlewski brał bezpośredni udział
w organizacji kryterium, opracował szkice
dyplomów dla zwycięzców. Ogółem startowało
124 sportowców. Oprócz kaliningradczyków i
gospodarzy koła po ulicach miasta robili
kolarze z Olsztyna, Morąga, Kętrzyna, Barto-
szyc, Ełku, Barczewa, Mrągowa, Kozłowa.

Dyplomy i piękny puchar pamiąt-
kowy nasi chłopaki otrzymali, jednak żadnemu
z nich nie udało się tego dnia wejść na honorowy
piedesta ł.  Najlepszy wynik przedstawił
Jarosław Wasilenko ( trener – Aleksander
Ławrenienko), który zajął piąte miejsce wśród
chłopców 1992-93 roku urodzenia. Pierwsze
cztery miejsca zdobyli przedstawiciele klubu
Art-Print z Olsztyna, a zwycięzcą w 10-
kołowym wyścigu został Jakub Bordyński.

Najwięcej k kaliningradczyków było
w kategorii juniorów (1990-91 r.), gdzie
należało pokonać 15 okrążeń, czyli dystans 28,5
km. Jako ósmy do finiszu dotarł Maksim

Gorbunow, za nim – Kiril Andrejew,
Siergiej Wołyniec, Gleb Babariko,
Aleksander Oficerow. Jako pierwsi
finiszowali z jednakowym wynikiem (33
punkty) młodzi sportowcy z Olsztyna:
Maciej Gerlis i Damian Szramka.
Jeszcze jeden kaliningradczyk Witalij
Bariłow startował wśród starszych
juniorów (1988-89 r. urodzenia). W tej
kategorii również najszybszym był
olsztyniak Patryk Krzewski. Najlepszy
na dzień dzisiejszy junior z Biskupca
Jacek Łuniewski finiszował jako trzeci.

Wśród dziewczyn w różnych
kategoriach wiekowych zwyciężyły

Emilia Pietrasik (Morąg) i Jolanta Pietkowska
(Biskupiec).

Nagrody i wyróżnienia dla zwycięz-
ców Pierwszego Międzynarodowego Kryterium
w Biskupcu wręczała wiceprezydent miasta
Krystyna Łapińska.

- Uważam, że nasz wynik jest
całkiem dobry, biorąc pod uwagę skład
delegacji – mówi trener Średniej Młodzie-
żowej Szkoły Sportowej nr 8 Aleksander
Ławrenienko – mistrz sportu klasy między-
narodowej, wielokrotny zwycięzca mist-
rzostw ZSRR, mistrz torowy Europy-90.
– Nie przyjechali tu nasi wiodący kolarze w
swoich kategoriach wiekowych..  Na

przykład 16-letni Jurij Bołdujew, przed tym

zwycięzca wszystkich swoich wyścigów w
Polsce, właśnie w tym czasie brał udział w
mistrzostwach w Toljatti, gdzie zajął drugie
miejsce w wyścigach drużyn. Najważniejsze
jest to, że nasza młodzież miała możliwość jesz-
cze raz poczuć atmosferę wyścigów między-
narodowych. Oprócz tego w okolicy jeziora
Dadaj, gdzie mieszkaliśmy w hotelu Grajan w
miasteczku Wilimy, trenowali na szosie z
bardzo dobrą nawierzchnią, co też jest ważne.
Teraz pod koniec sierpnia spodziewamy się w
Kaliningradzie młodych kolarzy z Biskupca.

Nie zapomniano również o kultu-
ralnej stronie pobytu. Na drugi dzień po przy-
jeździe razem z rówieśnikami z Klubu Kolar-
skiego w Biskupcu kaliningradczycy udali się
w okolicę Wielkich Jezior Mazurskich. W
Giżycku odwiedzili Centrum Sportu i Rekreacji
nad jeziorem Kisajno, potem zapoznali się z
ekspozycją lokalnego muzeum krajoznawczego
w twierdzy Boyen, nazwaną nazwiskiem
s łynnego pruskiego generała, inżyniera-
projektanta budowli wojskowych końca XIX
wieku, m.in. w Królewcu. W Kaliningradzie
jego popiersie można zobaczyć na Bramie
Brandenburskiej, jeś li patrzeć od ulicy
Bagrationa. Dalej grupa wyruszyła do znanych
wszystkim kaliningradczykom Mikołajek,
gdzie odbyli wycieczkę na statku po jeziorze
Śniardwy.

Ostatniego dnia goście odwiedzili
Radio Olsztyn. Dziennikarz Mirosław Sochacki
oprowadził kaliningradczyków po wielu
pomieszczeniach, zapoznał z technologią pro-
dukcji „gorących wiadomości” , wręczył
pamiątki. W jednym ze studiów dyrektor
Średniej Młodzieżowej Szkoły Sportowej nr 8
Aleksander Maszukow udzielił wywiadu dla
sportowego programu radiowego, który jest
transmitowany na całe województwo war-
mińsko-mazurskie.

I oczywiście nie obeszło się bez
zakupów w olsztyńskim salonie rowerowym.
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