
Podsumowanie jubileuszowego  

XXV Sportowego Turnieju Miast i Gmin  

w ramach XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich 
26 maja – 1 czerwca 2019 r. 

 

Na uroczyste podsumowanie jubileuszowego XXV Sportowego Turnieju Miast i Gmin 

zorganizowanego w ramach XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich organizatorzy 

imprezy – Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich – zaprosili zwycięzców do Ukty nad 

Krutynią. W malowniczo położonej Stanicy Wodnej PTTK Ukta stawili się 1 października 

2019 r. zdobywcy pierwszych trzech miejsc w sześciu kategoriach. Przyjechali z odległych 

zakątków Polski – od Małopolski przez Opolszczyznę, Kujawy po Pomorze Zachodnie i 

Podlasie. Uroczystości poprzedził rejs statkiem po jeziorze Nidzkim (Ruciane-Nida). 

 

Przybyłych przywitali przedstawiciele KFSdW: wiceprezes Dariusz Abramuk oraz skarbnik 

Cezary Domińczak, który dziękował przybyłym, że dzięki ich włączeniu się w doroczny 

turniej „kilkaset tysięcy ludzi w różnym wieku miało okazję rywalizować rekreacyjnie, miało 

okazję pokazywać, że rekreacja ruchowa przyczynia nie tylko do rozwoju sportu, ale i 

zdrowia nas wszystkich”. 

 

W uroczystym podsumowaniu wzięli udział gospodarze terenu: Piotr Feliński – burmistrz 

miasta i gminy Ruciane-Nida oraz Artur Biedermann, gospodarz Stanicy Wodnej PTTK Ukta. 

 

– Witam Państwa serdecznie na naszym terenie. U nas jest las i woda w proporcjach: 70% las, 

30% woda oraz my, czyli mała cywilizacja 8 tys. mieszkańców” – tak obrazowo opisał swój 

teren Piotr Feliński, burmistrz miasta i gminy Ruciane-Nida. Podzielił się też planami na 

przyszłość dotyczącymi rozwoju infrastruktury sportowej. 

 

Następnie odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczanie laureatom turnieju 

pucharów. Nagrodą za zajęte miejsce (I, II i III) było sfinansowanie 1-dniowej imprezy dla 

mieszkańców reprezentowanego rejonu. 

 

Laureaci XXV STMiG 

 

Grupa I (do 5 tys. mieszkańców) 

1. Dziwnów (woj. zachodniopomorskie) 

2. Rzeczenica (woj. pomorskie) 

3. Brzeżno (woj. zachodniopomorskie) 

 

Grupa II (od 5 tys. do 7,5 tys. mieszkańców) 

1. Kalisz Pomorski (woj. zachodniopomorskie) 

2. Gołcza (woj. małopolskie) 

3. Drwinia (woj. małopolskie) 

 

Grupa III (od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców) 

1. Popielów (woj. opolskie) 

2. Lubawa (woj. warmińsko-mazurskie) 

3. Łapanów (woj. małopolskie) 

 

 



Grupa IV (od 15 tys. do 40 tys. mieszkańców) 

1. Pyrzyce (woj. zachodniopomorskie) 

2. Krynica-Zdrój (woj. małopolskie) 

3. Limanowa (woj. małopolskie) 

 

Grupa V (od 40 tys. do 100 tys. mieszkańców) 

1. Suwałki (woj. podlaskie) 

2. Police (woj. zachodniopomorskie) 

3. Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie) 

 

Grupa VI  (powyżej 100 tys. mieszkańców) 

1. Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) 

2. Kielce (woj. świętokrzyskie) 

3. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) 

 

Pełną relację z turnieju oraz podsumowania, zdjęcia i wypowiedzi nagrodzonych zamieścimy 

w najbliższym numerze biuletynu nr 1–2/2019 „Sport dla wszystkich”, który ukaże się na 

początku grudnia 2019 r. 

 

 

 

  

 


