Trzecia edycja Alei Olimpijczyków na otwarcie
międzynarodowych zawodów w Szelmencie
Po raz kolejny odbędą się w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Szelmencie Mistrzostwa Polski oraz Grand Prix
Pucharu Europy w Narciarstwie Wodnym za Wyciągiem. Wraz z
otwarciem zawodów po raz trzeci odsłonięto pamiątkowe płyty
znanych olimpijczyków. Zarząd Województwa Podlaskiego
reprezentował Członek Zarządu - Marek Malinowski.
- To dla mnie wyjątkowa chwila, bo część spośród dzisiejszych
Państwa-gości pamiętam, kiedy zdobywali dla nas medale, a ja jako
małe dziecko byłem tym zafascynowany – powiedział Marek
Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. –
Niezmiernie się cieszę, że pojawiają się tu kolejne tablice
pamiątkowe gwiazd olimpijskich – mówił.
Goście specjalni wraz z fundatorami odsłonili pamiątkowe płyty oraz
posadzone Dęby Pamięci. Uhonorowani zostali olimpijczycy
reprezentujący różne pokolenia sportowców: Andrzej Supron,
Zbigniew Brodka, Władysław Kozakiewicz, Lesław Ćmikiewicz,
Edyta Dzieniszewska-Kierkla, Luiza Złotkowska, Helena Pilejczyk.
Wśród wyróżnionych gwiazd był także bezpośredni konkurent
Fortuny z Sapporo z 1972 roku, Walter Steiner, zdobywca srebrnego
medalu olimpijskiego. Fundatorem jego tablicy pamiątkowej był
Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki.
Wśród gości uczestników byli m.in. prezydent Suwałk Czesław
Rynkiewicz oraz burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk – jedni z
fundatorów pamiątkowych tablic, przedstawiciele Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Motorowodnego i
Narciarstwa Wodnego, Prezes Podlaskiej Rady Olimpijskiej
PKOl Janusz Kochan oraz wielu innych.
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Mistrzostwa Polski i europejskie Grand Prix
Paweł Żuk, nawiązując do zawodów powiedział: - Jest to impreza o
randze nie tylko krajowej, ale i międzynarodowej, która znakomicie
promuje w Europie nasz ośrodek, Suwalszczyznę, a przede
wszystkim Województwo Podlaskie. Dziękował także Wojciechowi
Fortunie, polskiemu złotemu medaliście z Sapporo z 1972 roku w
skokach narciarskich, za pomoc przy organizacji całego
przedsięwzięcia, w tym osobiste wsparcie przy III edycji Alei
Olimpijczyków.
Uroczystego otwarcia zawodów w Narciarstwie Wodnym za
Wyciągiem dokonali Marek Malinowski, Członek Zarządu
Województwa Podlaksiego oraz Paweł Żuk, Prezes WOSiR
Szelment.
xxx
Rywalizacja obejmie zawodników w trzech kategoriach: U-15, Open
oraz Weteran. Zmagania sportowców odbędą się w skokach, jeździe
figurowej oraz slalomie. Pozytywnym aspektem zapewniającym
doskonałą promocję Suwalszczyzny jest fakt, iż w rywalizacji
zobaczymy również zawodników z UKS NA-WA, na co dzień
trenujących w WOSiR Szelment.
Zawody odbywają się w dniach 23-25 sierpnia br. w podsuwalskim
Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
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