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W sobot�16 czerwca odby�y
si�Marsze na Orientacj�?Nad Wd� 2012?, sz�ta w tymroku impreza Pucharu Bor�
Tucholskich. Po raz czwarty organizowa�o je Bractwo CzarnejWody. Patronat honorowy
przyj�� W�t gminy Osie, a zawody by�y wsp�inansowane ze �rodk�wojew�ztwa
kujawsko-pomorskiego. Baza zawod� i meta prawie wszystkich kategorii znajdowa�a si�na
terenie k�pieliska nad jeziorem Mukrza w Tleniu. Cz� zawodnik� ko�zy�a start w
Zgorza�ym Mo�cie. Startowano ze Skrzynisk, Wierzch�, Pruskich i k�pieliska. W imprezie
uczestniczy�o 94 zawodnik� z Czerska, Osieka, Warlubia, Bytonii, Gda�ka Torunia i
oczywi�cie z gminy Osie. Start� by�o wi�ej, bo kilkunastu ?inowc�? wzi� udzia� w dw�h
konkurencjach (chyba po raz pierwszy w Pucharze Bor�). <div style="text-align: right;"><a
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<br /> W kategorii TD, nie zaliczanej do klasyfikacji generalnej Pucharu
(dla pocz�tkuj�cych,cho�startowa�o te� kilku niez�ych zawodnik� z du�ym
do�wiadczeniem) w�r� 18 dru�yn (44zawodnik�) wygra�a ?Kohorta K. Wielgusa? z
Gda�ka w sk�adzie Iwona Bielska, Adrian Nikonowiczprzed dwiema dru�ynami UKS
W��zykij Osiek ? na drugim miejscu byli Alicja Landowska,Miko�aj Kordunowski i Kacper
�wirgo� a na trzecim Olga Wrza�kowska i Karolina Rzoska.Kategori�TM (dla uczni�
gimnazjum, 11 dru�yn, 22 zawodnik�) wygra�y dwie ekipyz Warlubia ? Szymon Barszczewski
i Karol Kowalski przed Cezarym Piotrowskim i Patrycj�Jeziorsk�. Trzecie miejsce zaj�� patrol
Azymutu Osie w sk�adzie Dawid Felczykowski i Pawe� Mechli�ki.W kategorii TJ (uczniowie
szk��rednich, 9 zawodnik� w 5 dru�ynach) najlepszymiokazali si�Karol Fidurski i Piotr
Czarnowski (LUKS Pol Czersk) przed Emili� Malinowsk� i Patrykiem Fryszk� oraz Marcinem
Beltem i Arturem R��kim (oba patrole z Azymutu Osie).<br /> W kategorii TZ (zaawansowani,
9 zespo��, 16 startuj�cych) trzy kolejne miejsca zaj�i Rafa�owie Sikora i Fierek
(Bytonia/Warlubie), Filip Fierek (LUKS Pol Czersk) oraz Marek Wrza�kowski i Jan D�browski
(UKS W��zykij Osiek/SKARMAT Toru�.<br /> Na start w kategorii TR (rowerowej)
zdecydowa�y si�4 ekipy (5 zawodnik�, w tym 2 startowa�o na trasach pieszych). Ostateczna
kolejno�� Rados�aw Literski (LUKS Pol Czersk) przed Adrianem Nikonowiczem (Gda�k)
oraz Andrzejem Redlarskim i �ukaszem Plicht� (LUKS Pol<br /> Czersk). Wszyscy zawodnicy
kategorii TK (kajakowa, 8 za��, 15 uczestnik�, nie wliczana do klasyfikacji pucharowej)
wystartowali tego dnia po raz drugi, wcze�niej ?zaliczaj�c? trasy piesze. Zwyci�li Filip Fierek i
Piotr Czarnowski (ten drugi wywi�� z Tlenia dwa pierwsze miejsca) reprezentuj�cy<br />
LUKS Pol Czersk przed Mariuszem Kowalewskim i Szymonem Skalskim (Star Worms Bytonia)
oraz Agnieszk� Pozorsk� i Dawidem Adrychem (LUKS Pol Czersk/Star Worms Bytonia). Dla
kategorii pieszych trasy mi�zy Skrzyniskami, Pruskimi i Tleniem (a w�a�ciwie mapy)<br />
okaza�y si�trudne. Na drogach le�nych mi�zy Tleniem a Sp�awiem zawodnicy pokonali po
kilkadziesi�t kilometr� w ci�gu trzech godzin. Super atrakcj� zawod� by�a trasa kajakowa
usytuowana na Zalewie �urskim. Zarz�d Bractwa Czarnej Wody dzi�uje wsp�rganizatorom,
bez kt�ych ogromna praca przy przygotowaniu i przeprowadzeniu zawod� by�aby
niemo�liwa. Byli nimi ? Klub Imprez<br /> na Orientacj�?Azymut? Osie, Zesp�Szk�w Osiu,
Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratun-kowe, Ochotnicza Stra� Po�arna w Osiu,
Wdecki Park Krajobrazowy, Gminny O�rodek Kultury w Osiu i 7 Dru�yna Harcerska ?Azymut?
im. Szarych Szereg� w Osiu.<br /> Podzi�owania kierujemy te� do sponsor�. Dzi�i nim
by�y pieni�dze m. in. na przewozy zawodnik�, druk map i dyplom�, posi�ek i napoje dla
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zawodnik� oraz nagrody. Fi-nansowo wsparli nas ? Samorz�d Wojew�ztwa
Kujawsko-Pomorskiego, Gzella Sp�a z o. o., Bank Sp�zielczy w Osiu, Nadle�nictwa Osie,
Trzebciny i D�browa oraz pan Adam Malinowski.<br /> Szczeg�we wyniki zawod�, mapy
startowe oraz wzorc�ki mo�na znale��na stronie Pucharu Bor� Tucholskich
www.pbt.turystyka.pl, a w najbli�szym czasie tak�e na stronie Zespo�u Szk�w Osiu ?
www.zszosie.pl (tu r�nie� zdj�ia z zawod�). <div style="text-align: right;"><br /> J�ef
Malinowski</div> <div style="text-align: center;"><img alt="" style="width: 656px; height:
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