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C anicross i bikejoring - 
te nazwy nie powiedzą  
zupełnie nic komuś, 

kto nie interesuje się psimi za-
przęgami. O wyjaśnienie ta-
jemniczo brzmiących termi-
nów poprosiliśmy Bartłomieja 
Sobeckiego z klubu zaprzęgo-
wego KS „Alaska” z Łodzi. 

– Obie nazwy mają związek 
z zawodami – mówi pan 
Bartłomiej. – Canicross to bieg 
z psem, natomiast bikejoring 
polega na tym, że człowiek je-
dzie na rowerze ciągniętym 
przez psa. 

Bartłomiej Sobecki zainte-
resował się tym sportem 
przez... przypadek. 

– 12 lat temu organizowa-
łem zawody biegowe i szuka-
łem partnerów – opowiada. – 
W jednym z łódzkich sklepów 
poznałem Małgosię, która za-
proponowała, żeby w ramach 
imprezy zrobić bieg z psem. 
Moje pierwsze starty odbyły 
się właśnie wtedy, a Małgosia 
„pożyczyła” mi jednego ze 
swoich czworonogów. Jakiś 
czas później poznałem Mariu-
sza, dzięki któremu w 2012 ro-
ku zadebiutowałem w Otwar-
tych Mistrzostwach Litwy, 
startując z jego psem Alukiem. 
Również z nim pojechałem 
na zawody w Warszawie 

i w Kamionce, wypełniając wy-
móg licencyjny Polskiego 
Związku Sportów Psich Za-
przęgów. Kilka lat temu z Mał-
gosią i Mariuszem (między in-
nymi) założyliśmy jeden 
z dwóch klubów zaprzęgo-
wych w województwie łódz-
kim, KS „Alaska”. 

Ze swoimi psami pan 
Bartłomiej zaczął startować 

w 2015 roku. Szybko przyszły 
pierwsze sukcesy 
w canicrossie - brązowy medal 
Mistrzostw Polski oraz Puchar 
Polski za sezon 2015/2016. 

– Od 2016 roku biorę też 
udział w konkurencji scooter, 
czyli hulajnodze podpiętej 
do dwóch psów, oraz od czasu 
do czasu w bikejoring – opo-
wiada sportowiec. 

W zespole pana Bartka są 
trzy psy rasy husky: Demon, 
Rasta i Dasty. Demon trafił 
do klubu jako pierwszy, to ty-
powy uparty husky, który lubi 
chodzić własnymi ścieżkami, 
ale dzięki temu jest taki wyjąt-
kowy.  

– Rasta to pies z linii sporto-
wej, przyjechał do nas z Słowa-
cji, jest szybki i zwinny, z nim 

odnosiłem pierwsze sukcesy – 
mówi Bartłomiej Sobecki.  

Dasty to brat Rasty z tego 
samego miotu. Na początku 
był mocno wycofany, ale teraz, 
gdy jest podpięty z bratem 
do zaprzęgu, staje się liderem, 
który nie odpuszcza. Jest naj-
szybszy i najsilniejszy, to też 
największy przytulas w druży-
nie.

b Do zaprzęgów najlepiej 
nadają się husky, ale biegać 
można z każdym psem. 
b KS „Alaska” odnosi w tej 
dziedzinie coraz więcej 

Na rowerze 
za... Demonem
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Bartłomiej Sobecki 
z Demonem.

K ullam quis mi sed felis 
ullamcorper rhoncus eu 

et risus. b Sed scelerisque orci 
vel urna lacinia ac sodales 
risus facilisis. Aliquam 
vehicula, felis et pulvinar 
pharpendisse sagittis 
adipiscing tortor, et commodo 
massa rhoncus et. b Nullam 
quis mi sed felis ullamcorper 
rhoncus eu et risus. b Sed 
scelerisque orci vel urna 
lacinia ac sodales risus 
facilisis. Aliquam vehicula, 
felis et pulvinar  dfsdf sdf sdf 
dsf sd fsdfsdf sdf sdf sdf 
sdpharetra, nisl odio 
consequat mi, semper blandit 
arcu nisl et ante. Proin 
volutpat iaculis tellus, 
epharetra, nisl odio consequat 
mi, semper blandit arcu nisl et 
ante. Proin volutpat iaculis 
tellus, epharetra, nisl odio 

consequat mi, semper blandit 
aIn hac habitasse platea 
dictumst. 

Vivamus tincidunt egestas 
suscipit. Morbi porta tristique 
justo eu tristique. Morbi urna 
metus, aliquet quis aliquet 
luctus, sollicitudin sit amet 
lorem. In quis turpis tortor, 
ullamcorper bibendum eros. 
Ut vel orci vel mauris mattis 
hendrerit nec ut sapien. Etiam 
pharetra iaculis justo ac 
consequat. Praesent leo nulla, 
sagittis vel semper quis, 
aliquam ac nisl. Quisque 
tristique dignissim sapien at 
sollicitudin. Aenean sed 
blandit dolor. Aenean 
pharetra bibendum libero 
vitae blandit. Donec vitae ur-
na at dolor commodo lao sdf 
sdf sdf sdf sdf sdf sdfsdf sdf 
sdf sreet accumsan vitae 

lorem. Vestibulum tincidunt 
dictum tortor et iaculis. 
Mauris vehicula, magna vel 
volutpat sollicitudin, odio sem 
ultrices eros, viverra sodales 
nunc leo vel metus. Curabitur 
at tempor nisl. Maecenas 
suscipit feugiat libero in 
varius. Suspendisse mollis 
ipsum eu nunc eleifend 
consequat at ut nulla. 

Duis hendrerit velit nisl. 
Suspendisse ultrices 
venenatis metus, vel 
sollicitudin dui eleifend non. 
Praesent varius elit in felis 
vestibulum ac convallis metus 
ullamcorper. Donec neque li-
bero, sollicitudin eu placerat 
non, imperdiet et elit. 
Suspendisse consectetur 
purus a diam viverra vel 
mattis est adipiscing. 
Pellentesque cursus dignissim 

ultrices. Mauris vitae lectus 
est, ac sagittis lorem. Mauris 
enim purus, pretium a laoreet 
ut, adipiscing eget sapien. 
Proin ante eros, luctus quis 
hendrerit at, sagittis vehicula 
purus. Phasellus pellent sdf 
sdf sdf sdf sdesque, mauris ut 
lacinia dignissim, lorem 
metus eleifend arcu, id 
eleifend enim nulla hendrerit 
justo. In convallis urna quis 
justo accumsan a dapibus leo 
posuere. 

Fusce elementum turpis 
vel elit fermentum blandit. 
Etiam pretium lectus sed velit 
ultricies vel etDmfend vitae 
fringilla eget, auctot, dui et 
blandit Aenean sed blandit 
dolor. Aenean pharetra 
bibendum libero vitae blandit. 
Donec vitae urna at dolor 
commodo laoreet accumsan 

vitae lorem. Vestibulum 
tincidunt dictum tortor et 
iaculis. Mauris vehicula, 
magna vel volutpat 
sollicitudin, odio sem ultrices 
eros, viverra sodales nunc leo 
vel metus. Curabitur at 
tempor nisl. Maecenas 
suscipit feugiat libero in 
varius. Suspendisse mollis 
ipsum eu nunc eleifend 
consequat at ut nulla. 

Duis hendrerit velit nisl. 
Suspendisse ultrices 
venenatis metus, vel 
sollicitudin dui eleifend non. 
Praesent varius elit in felis 
vestibulum ac convallis metus 
ullamcorper. Donec neque li-
bero, sollicitudin eu placerat 
non, imperdiet et elit. 
Suspendisse consectetur 
purus a diam viverra vel 
mattis est adipiscing. 

Pellentesque cursus dignissim 
ultrices. Mauris vitae lectus 
est, ac sagittis lorem. Mauris 
enim purus, pretium a laoreet 
ut, adipiscing eget sapien. 
Proin ante eros, luct sdfsdfsdf 
sdf sdf sdf sdus quis hendrerit 
at, sagittis vehicula purus. 
Phasellus pellentesque, 
mauris ut lacinia dignissim, 
lorem metus eleifend arcu, id 
eleifend enim nulla hendrerit 
justo. In convallis urna quis 
justo accumsan a dapibus leo 
posuere. 

Fusce elementum turpis 
vel elit fermentum blandit. 
Etiam pretium lectus sed velit 
ultricies vel fermentum elit 
aliquet. Praesent eros purus, 
egestas sit amet facilisis a, 
rutrum ut lacus. Duis aliquet 
convallis interdum. Quisque 
lorem justo, eleifend vitae 

Horror na Piotrkowskiej
opowiadanie kryminalne

Zawody zaprzęgowe 
trwają 2 dni 

i odbywają się na 6-
kilometrowej trasie. 

Na wynik składa się 
suma czasów 
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Dasty jest silny i zwinny, 
uwielbia też się przytulać.


