Bobrowice 06.05.2015r.
SPORT SZKOLNY LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY – SPARTAKIADA i GIMNAZJADA 2014/2015
Imprezy sportowe Lokalne Gminy Bobrowice - po 15 marca ’15 / kwiecień i maj 2015r.

1. 16 marca w Zielonej Górze w gimnazjum nr 1 odbyły się Rejonowe Mistrzostwa LOM w piłce ręcznej chłopców
szkół gimnazjalnych. Nasi reprezentanci, jako mistrz powiatu krośnieńskiego walczyli z innymi drużynami z rejonu
zielonogórskiego. Niestety jedynie mecz z Gimnazjum nr 3 Sulechów był wyrównany ale przegrany 14 : 15,
a kolejny mecz z Gimnazjum nr 2 Zielona Góra, przegrany 8:18, pokazał różnicę między poziomem piłki ręcznej
zielonogórskiej do krośnieńskiej. Zwycięzcą rejonów zostali zawodnicy Gimnazjum nr 1 Zielona Góra na co dzień
zawodnicy UKS Spartakus i za razem OSMS w Zielonej Górze. Na uwagę i pochwałę zasługuje nasz najlepszy
zawodnik Tomek Podlaski, który na 22 bramki zdobyte przez zespół, sam rzucił 18.
2. Dnia 19 marca’15 w Babimoście rozegrano Rejonowe Mistrzostwa LOM Szkół Podstawowych w unihokeju
dziewcząt dziewczynki nasze z III miejsca wywalczyły awans do półfinałów wojewódzkich. Zawody półfinałowe
odbyły się również w Babimoście 16 kwietnia’15. Po przegranym pojedynku z SP 10 Żary 0-2 i remisie 2-2
z gospodyniami z Babimostu, drużyna nasza zajęła V miejsce, plasując naszą drużynę z SP Bobrowice na 10 miejscu
w województwie lubuskim w unihokeju dziewcząt Szkół Podstawowych. Skład reprezentacji dziewcząt: D. Nowak,
W. Ryżak, A. Czerska, K. Geurts, M. Jagła, J. Żarska, A. Łuszczki, W. Cholewińska, N. Wiśniewska, J. Gałat, O. Biedak.
3. 25 marca’15 w Babimoście odbyły się półfinałowe Mistrzostwa Województwa LOM w badmintonie chłopców,
gimnazjada. Nasze gimnazjum reprezentowali Tomek Podlaski i Karol Mazurek zajmując VI miejsce. W turnieju
tym byliśmy słabsi od zespołów z Nowogrodu ulegając 1-3 i Babimostu przegrywając 0-3. W innych meczach
pokonaliśmy zespoły z Zielonej Góry nr 6 i z Nowej Soli nr 3. Tym samym nasze gimnazjum w badmintonie
chłopców zajęło 12 miejsce w województwie.
W tym samym dniu 25 marca ale w Lipinkach Łużyckich rozgrywano również w badmintonie półfinałowe
Mistrzostwa Województwa LOM szkół podstawowych chłopców. Naszą podstawówkę reprezentowali Kornel
Kramarz i Błażej Żarski zajmując VIII miejsce.
4. 26 marca’15 był dniem kumulującym, aż trzy wyjazdy na zawody sportowe. W roli wuefistki wystąpiła też Pani
Dyrektor opiekując się naszymi tenisistami. W tym dniu odbywały się półfinałowe mistrzostwa województwa
w badmintonie dziewcząt SP w Lipinkach Łużyckich, półfinałowe mistrzostwa województwa tenisie stołowym
chłopców – gimnazjada w Otyniu oraz rejonowe mistrzostwa SP w unihokeju chłopców w Babimoście. Najlepiej
w tym dniu wypadli tenisiści stołowi gimnazjum Szymon Cholewiński i Tomek Podlaski zajmując V miejsce.
W swoich pojedynkach pokonali następujące drużyny, przegrywając jedynie z: . Ostatecznie wśród chłopców w
tenisie stołowym nasze gimnazjum zajęło 10 miejsce w województwie lubuskim.
V miejsce w unihokeju rejonowych mistrzostwach w Babimoście zajęła drużyna chłopców z naszej SP w składzie:
D. Wiktorski, B. Żarski, K. Kramarz, Mantura K. Rafiński S. Jatkowski D. Uller P. Polak W. Kuna B.
VII miejsce w półfinałach wojewódzkich w badmintonie zajęły nasze najmłodsze zawodniczki, D. Nowak
i W. Ryżak, uczennice IV klasy, które systematycznie jako najlepsze sportsmenki SP reprezentują Bobrowice we
wszystkich dyscyplinach. Tym razem dziewczynki musiały pogodzić się z porażkami z drużyną z Babimostu i SSP
Żary, zwyciężając z dziewczętami z SP Wiechlice i SP 14 Zielona Góra.
5. 23 i 27 marca’15 w Krośnie O. dziewczęta i w Lubsku chłopcy rozegrali I rundę eliminacyjną turnieju Coca Cola
Cup w piłce nożnej szkół gimnazjalnych . Do II rundy w Słubicach, przeszli nasi zawodnicy zajmując II miejsce
w grupie. Dziewczynki zajęły III miejsce i po małej tabeli nie uzyskały awansu.
6. W Dychowie przy Szkole Podstawowej 9 kwietnia 2015r. zostały przeprowadzone Mistrzostwa Powiatu
w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców. Najlepiej wypadli chłopcy z gimnazjum zajmując II
miejsce przegrywając z gimnazjum nr 2 w Gubinie. Niestety na ostatniej zmianie zostaliśmy wyprzedzeni przez
zawodnika z Gubina. Smutnym jest fakt, iż nasz najlepszy zawodnik uczestnik finałów wojewódzkich
indywidualnych biegów przełajowych z lenistwa nie wstawił się na zawody i przez to osłabił naszą sztafetę.
IV miejsce zajęły dziewczynki SP, a V miejsce dziewczynki z gimnazjum. Sztafety chłopców SP nie udało się
skompletować ze względu na małą ilość uczniów w szkole i brak zgód rodziców na start w zawodach.

7. 10 kwietnia’15 w Drzonkowie odbyły się półfinałowe mistrzostwa województwa w tenisie stołowym dziewcząt
Szkół Podstawowych. Nasza eksportowa dwójka Dominika Nowak i Wiktoria Ryżak próbowały powalczyć o awans.
Pomimo wygranych spotkań z Lginiem (3-0), Zieloną Górą nr 18 (3-0), Wężyskami (3-1), dwie porażki 2-3
z Mirocinem Dolnym i Zieloną Górą nr 7, zamknęły drogę do awansu. Dziewczyny zajęły IX miejsce. Osamotniona
Dominika nie miała mocnego wsparcia i minimalne porażki w kluczowych grach deblowych nie pozwoliły na zajęcie
premiowanego miejsca.
8. 15 kwietnia’15 w Babimoście rozgrywano półfinały wojewódzkie LOM w unihokeju chłopców gimnazjum.
Bobrowiccy hokeiści byli bardzo bliscy awansu do najlepszej 6-ki województwa. Po słabym meczu z Żaganiem nr
2 przegranym 0-2, nasi zawodnicy obudzili się i pokonali mistrza rejonu żarskiego 4-1. Na uwagę, jako ciekawostka
zasługuje fakt, że do łęknickiego gimnazjum uczęszczają zawodnicy trenujący hokej na lodzie, w niemieckiej
drużynie ligowej juniorów, występującej w rozgrywkach Bundesligi hokejowej. Między innymi walczył na boisku
Paweł Zygmunt, syn naszego reprezentacyjnego panczenisty, wielokrotnego medalisty i olimpijczyka
w łyżwiarstwie szybkim też Pawła Zygmunta. Po tym zwycięstwie jak zwykle trafiliśmy na zespół z Babimostu,
który strzelił nam 7 bramek, a my 1. Po tym spotkaniu pozostał nam tylko jeden pojedynek o III miejsce
premiowane awansem pod warunkiem, że wygramy z Zieloną Górą nr 6. Niestety na 12 sekund do końca błąd
naszego bramkarza odebrał nam nadzieję na dogrywkę i awans do najlepszej szóstki województwa. Wynik meczu
2-3 dla Zielonej Góry dał nam jedynie IV miejsce ale też VII w województwie lubuskim. Skład reprezentacji:
F. Misiejczuk, T. Podlaski, Karol Mazurek, Kacper Mazurek, K. Halkowicz, B. Maćkowiak, B. Flisak, R. Pepliński,
M. Jakubczak, K. Mączka, Sz. Cholewiński. Duże gratulacje!!!
9. 16 kwietnia’15 w Babimoście przeprowadzono półfinał wojewódzki LOM w unihokeju dziewcząt SP. Nasze
reprezentantki zajęły V miejsce. Nasza drużyna występowała w następującym składzie: D. Nowak, W. Ryżak,
A. Czerska, C. Geurts, M. Jagła, J. Żarska, A. Łuszczki, W. Cholewińska, N. Wiśniewska, J. Gałat, O. Biedak.
10. 24 kwietnia’15 na stadionie w Bobrowicach zorganizowano Turniej Oldboi w piłce nożnej. Na przygotowanych
dwóch boiskach piłkarskich, rozegrano 6 spotkań w drużynach 7 osobowych z bramkami 5mx2m. W turnieju
występowały drużyny z Liwna Zabór, Spartakusa Dąbie, Ugandy Krosno O. (SG) oraz gospodarze Oldboje Bobru
Bobrowice. Nasz zespół nie był gościnny i wygrywając wszystkie 3 spotkania z Zaborem 1-0, ze Spartakusem 2-0
oraz z Krosnem O. 2-1 zajął I miejsce w Turnieju. Drugie miejsce zajęli zawodnicy z Krosna O. III miejsce z Zaboru,
a IV z Dąbia. Było to drugie zwycięstwo naszych „dojrzałych” piłkarzy, gdyż w halowym turnieju w Krośnie O. 20
marca, przy pięciu zespołach też zdobyli I miejsce. Skład reprezentacji Bobru Bobrowice: M. Żurawski, S.
Jabłoński, K. Jurojć, T. Deszcz, K. Chalcarz, R. Żerko, J. Miś, R. Śliwa, J. Biedak, R. Bogdanowicz, L. Tracz.
Po zakończonych meczach zespoły integrowały się przy wspólnym grillu, rozważając propozycję zorganizowania
kolejnego turnieju. Fundatorem okazałych pucharów był Wójt Gminy Bobrowice p. M. Babul.
11. 05 maja’15 na stadionie w Bobrowicach odbyły się kolejne konsultacje piłkarskie rocznika 2003 z programu
„ Lubuska Kadra czeka” prowadzonego przez Lubuski Związek Piłki Nożnej w Zielonej Górze. W konsultacjach
tych podobnie jak zimą, wzięło udział ponad dwudziestu zawodników z południowej części województwa. Byli to
reprezentanci klubów: Promień Żary, Piast Iłowa, APF Falubaz Zielona Góra i innych. Wyselekcjonowani zawodnicy
będą reprezentować nasze województwo w różnych ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach piłkarskich
w tej kategorii wiekowej.
12. 11 maja’15 w Gubinie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w ramach LOM, w kategorii młodzików (I – II klasa gimnazjum) oraz juniorów młodszych (III
klasa gimnazjum i I klasa ponadgimnazjalna). Były to eliminacje do Finałów Wojewódzkich w LA.

Bardzo dobrze wystartowały nasze sztafety chłopców na 4x100 m. Zarówno w kategorii młodzika I-II klasa
gimnazjum, jak i junior młodszy III gim. I ponadgim. Zdobyliśmy złote medale zajmując I miejsce i mistrzostwo
powiatu w tej jedynej drużynowej konkurencji LA byliśmy najlepsi. Młodziki w składzie: F. Misiejczuk,
M. Skowroński, B. Flisak, D. Szakoła, a w juniorach młodszych: K. Mazurek, M. Jakubczak, T. Podlaski,R. Stelmaszuk.
W konkurencjach indywidualnych z medalami powrócili w juniorach młodszych: Michał Jakubczak II miejsce w
biegu na 100 m, R. Stelmaszuk II miejsce 400 m. Karol Mazurek III miejsce 400 m. T. Podlaski w skoku w dal.
W młodzikach medale zdobyli: K. Korgol II miejsce pchnięcie kulą, IV miejsce W. Majewska i F. Misiejczuk w biegu
na 100 m. Wszyscy wymienieni awansowali do finałów wojewódzkich LOM.
13. 18 maja 2015r. Nasza reprezentacja piłkarska chłopców z SP i Gimnazjum brała udział w turnieju piłkarskim
organizowanym przez Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską w ramach IV Programu Zjazdu Szkół im. Jana Pawła II.
W pięknej pod głogowskiej miejscowości Jerzmanowa uczestniczyliśmy w rozgrywkach niosących ideę pt. „ Sport
narzędziem integralnego rozwoju człowieka.” Nasza wizytowa reprezentacja piłkarska z gimnazjum jak zwykle
dotarła, aż do finału, gdzie walcząc o I miejsce polegliśmy znanemu nam przeciwnikowi ze Wschowy, pokonując
po drodze zespoły z Zielonej Góry, Sulęcina, Kożuchowa, Sulechowa. Skład wicemistrzowskiej drużyny: T. Podlaski,
Karol Mazurek, K. Halkowicz, B. Maćkowiak, R. Pepliński, F. Misiejczuk, Kacper Mazurek.
14. 29 maja 2015r. w Bobrowicach na stadionie organizowaliśmy Mistrzostwa Rejonu LOM w piłce nożnej chłopców
w gimnazjadzie. W turnieju brały udział mistrzowie i wicemistrzowie powiatów. Na bardzo dobrze
przygotowanych dwóch boiskach piłkarskich, przeprowadzono mecze mistrzowskie, z których wyłoniono
najlepsze dwie drużyny z rejonu zielonogórskiego. Rywalizowano w dwóch grupach, z których to mistrzowie grup
czyli drużyna z Gimnazjum w Bobrowicach oraz drużyna Gimnazjum nr 4 sportowe w Zielonej Górze (zawodnicy
UKP) występując w meczu finałowym o I i II miejsce zapewniły sobie awans do Finałów Wojewódzkich LOM. Wynik
spotkania 4-1 dla zielonogórzan. Przed meczem finałowym nasi zawodnicy pokonali kolejno G. nr 1 Zielona Góra
1-0, G. Trzebiechów 4-3. Na V miejscu zmagania piłkarskie zakończyli zawodnicy z g. w Przylepie. Po wzorowej
organizacji Zarząd Wojewódzki SZS w Zielonej Górze przydzielił organizację Finałów Wojewódzkich LOM u Nas w
Bobrowicach 12 czerwca 2015r. Skład Naszej „wojewódzkiej” drużyny: T. Podlaski, K. Halkowicz, B. Maćkowiak,
Karol Mazurek, Kacper Mazurek, F. Misiejczuk, R. Pepliński, M. Jakubczak, R. Stelmaszuk, B. Flisak.
15. W „Dzień Dziecka” Nasze piłkarskie gimanzjalne drużyny dziewcząt i chłopców brały udział w powiatowym
turnieju halowej piłki nożnej w ramach projektu „Profilaktyka, a TY”. Po wyrównanych i zaciętych meczach,
ponownie zawodnicy z Bobrowic zdobywając I miejsce potwierdzili swoją dominację w powiecie krośnieńskim.
W meczu o wszystko w finałowej grupie mistrzowskiej, pokonali w ostatnim meczu drużynę z Chlebowa 1-0,
a wcześniej remisując 0-0 z Grabicami, które przegrały w grupie mistrzowskiej właśnie z Chlebowem zdobyli
upragnioną nagrodę w postaci wyjazdu na Stadion Narodowy w Warszawie. Organizatorem całego turnieju była
Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrz. Skład jak zwykle ten sam i j.w. 
16. Finały wojewódzkie w LA odbyły się dzień później 02 czerwca’15. Medaliści z powiatów wystartowali w kategorii
juniora młodszego uzyskując swoje tzw. "życiówki”. Niestety nasza złota sztafeta 4x100 nie mogła wystartować
z powodu kontuzji Karola Mazurka. M. Jakubczak zajął kolejno w województwie 17 miejsce w biegu na 100 m,
i 13 miejsce na 200m. Tomasz Podlaski w biegu na 400 m zajął IX miejsce w województwie, a Rafał Stelmaszuk
XIV miejsce. W klasyfikacji końcowej zawodów w kategorii juniora młodszego nasze gimnazjum zajęło XVII m-sc
w województwie, będąc najwyżej sklasyfikowanym gimnazjum z powiatu krośnieńskiego.
17. Dnia 12 czerwca 2015r. na stadionie w Bobrowicach organizowaliśmy największą imprezę piłkarską
w gimnazjadzie chłopców w ramach LOM. Pośród najlepszych 8 gimnazjów województwa lubuskiego awans,
z drugiego miejsca rejonów, wywalczyła nasza drużyna z Bobrowic. Po minimalnej porażce 1-2 z G. nr 4 sportowym
OSMS w Zielonej Górze tzn. zespołem składającym się z zawodników UKP, następnie wygraliśmy 1-0 z zespołem
G. z Sulęcina i ostatni mecz decydujący o awansie do półfinałowych rozgrywek przegraliśmy z G nr w Żaganiu.
Ostatecznie nasi reprezentanci, jako jedyna drużyna wiejska zajęła V miejsce w województwie w piłce nożnej.

Skład reprezentacji: Tomasz Podlaski, Karol Mazurek, Kacper Mazurek, Misiejczuk Filip, Rafał Stelmaszuk, Kamil
Halkowicz, Bartłomiej Maćkowiak, Radosław Pepliński, Michał Jakubczak, Bartosz Flisak.
Mistrzostwo województwa i I miejsce zajęli reprezentanci Gimnazjum sportowego nr 4 Zielona Góra, II miejsce
G. nr 2 Wschowa, III miejsce G. sportowe nr 2 Gorzów Wlkp. IV miejsce G. nr 1 Żagań, V G. Bobrowice, VI G.
Strzelce Kraj. VII G. Sulęcin, VIII G. nr 1 Świebodzin.
Nasza piłkarska drużyna na koniec roku szkolnego za zwycięstwo w turnieju halowej piłki nożnej „PaT” wyjechała
do Warszawy na Stadion Narodowy, aby brać udział w cyklu imprez rekreacyjnych i kulturalnych przygotowanych
w ramach „Profilaktyki” młodzieży.
18. Finały wojewódzkie w LA młodzika w dniu 16 czerwca’15 na stadionie olimpijskim w Słubicach były ostatnimi
zawodami LOM dla uczniów z ZSS w Bobrowicach, które kończyły intensywny lecz bardzo owocny w sukcesy
sportowe, rok szkolny 2014/15. Z pośród startów naszych zawodników najbardziej okazale prezentuje się
VII miejsce chłopców z I-II klasy gimnazjum w województwie, w biegu sztafetowym 4x100m. Skład sztafety: Filip
Misiejczuk, Marek Skowroński, Dorian Szakoła, Bartosz Flisak.
19. Podsumowując bardzo udany sportowo rok szkolny 2014/15 nasi uczniowie z ZSS w Bobrowicach, w ramach
Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w kategorii chłopców i dziewcząt wzięli udział, aż w 43 zawodach od szczebla
powiatowego, rejonowego, półfinałów wojewódzkich, kończąc na finałach wojewódzkich. Był to najlepszy rok
szkolny, pod kątem osiągnięć sportowych w gimnazjum od momentu powstania gimnazjów tj. od 1999r. Oprócz
występów sportowych w Lubuskiej Olimpiadzie nasi uczniowie i uczennice startowali w różnych innych zawodach
odnosząc znaczące sukcesy, o których pisaliśmy też wcześniej.
Na łamach tych stron chcielibyśmy jako nauczyciele wychowania fizycznego oraz w imieniu wszystkich
bobrowickich trenerów, podziękować serdecznie wszystkim zawodnikom za poświęcony czas na treningach i
zawodach, za pracę, zaangażowanie, wolę walki i charakter, które to, jako cechy wszystkich sportowców,
nieodzownie były dużym wkładem, w osiąganiu tych znakomitych wyników sportowych. Również nowoczesna
baza sportowa, którą dysponujemy, była jednym z elementów współistotnych do tworzenia „Nasze Lokalnego
Wspólnego Sukcesu Sportowego”. Za to wszystko bardzo dziękujemy.

