
 
VII Otwarte Mistrzostwa Polski w Biathlonowym Nordic Walking za nami. 

 

Stowarzyszenie dziękuje zawodnikom, kibicom za udział w zawodach  sponsorom, wolontariuszom i wszystkim, 

którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia zawodów.  

Ponad setka zawodników z całej Polski rywalizowała i bawiła się w niedzielę na stadionie biathlonowym w 

Kościelisku.  Połączenie nordic walking, czyli zdrowej rekreacji dla każdego, z emocjonującym strzelaniem z karabinka 

sportowego jest wydarzeniem zarówno ciekawym, jak i osiągalnym dla wszystkich, bez względu na wiek, kondycję i sportowe 

predyspozycje. Atmosferę, która panowała  wśród zawodników i kibiców  dobrze oddaje hasło Biathlonowego Nordic Walking 

„Maszeruj, strzelaj, baw się!” Zdecydowaną większośd uczestników stanowili turyści. Znaczna częśd z Was już po rak kolejny 

przyjeżdża w Tatry specjalnie na tę okazję. Liczebnością, energią i poczuciem humoru wyróżniają się ekipy z Częstochowy  

i Rzeszowa. Pozazdrościd można tylko takiej kondycji. Najmłodsza zawodniczka miała 10 lat, a najstarszy zawodnik 75 lat.  

Miło nam, że po raz kolejny w zawodach wzięła udział biathlonistka, olimpijka Krystyna Guzik. Walka o tytuł Mistrza Polski 

mobilizuje, więc rywalizacja była zacięta, ale po marszu wszyscy i tak bawiliśmy się razem podczas emocjonującego losowania 

nagród i upominków.  

A to wszystko dzięki wsparciu finansowemu Gminy Kościelisko, Starostwa Tatrzaoskiego, organizacyjnemu BKS 

Wojsko Polskie – Kościelisko, Druhów OSP w Kościelisku i  rzeczowemu: 

 

 Polskiego Związku Biathlonu 

 Firmy Feelgood 

 Willi pod Orłem w Kościelisku 

 Społem Zakopane 

 Firmy Berserk 

 Supermarketu Rajski w Kościelisku 

 Hurtowni Brutal w Zakopanem 

 Cukierni Samanta w Zakopanem 

 Strefy Tlenu 

 Staszka Gąsienicy – Gąsienica Sport 

 Zofii Leśnik  - trenerki narciarskiej 

 Haliny Olejniczak i Lilianny Miś – instruktorek nordic walking 

 

Dziękujemy Paniom: Dorocie Siwik-Góreckiej, Karolinie Pitoo, Celinie Rogalskiej i młodym mieszkankom  

Kościeliska, uczennicom: Patrycji Mardausz i Marysi Staszel – Pokusa za wolontariacką pracę  

w biurze zawodów.   

 Bardzo dziękujemy Emilii Glista/JOINTSYSTEM za bezpłatne przeprowadzenie kampanii informacyjnej i promocyjnej 

na Facebooku. 

 

Za pomoc w promowaniu imprezy bardzo dziękujemy mediom: 

 

 Tygodnikowi Podhalaoskiemu 

 24tp.pl 

  region tatry.pl 

 zakopane.info 

  watra.pl 

 podhale24.pl 

       

 

Serdecznie dziękujemy! 

 

Organizatorzy: Jolanta Glista, Artur Bukowski, , Maciej Curlej, Stanisław Gąsienica,  Anna Pitoo,  

                           Paulina Bobak,  Marcin Szkodzioski 

 


