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19 sierpnia br. na torze regatowym „Malta” w Pozna-

niu odbyły się I Mistrzostwa Polski w parakajakar-

stwie. Jest to nowa dyscyplina, ale już coraz więcej 

osób niepełnosprawnych pragnie ją uprawiać, zapew-

ne za sprawą  włączenia jej do programu Igrzysk  

Paraolimpijskich—po raz pierwszy na Igrzyskach w Rio 

de Janeiro w 2016 r.  

Organizatorem Mistrzostw był Wielkopolski Związek 

Kajakowy w Poznaniu. W Mistrzostwach Polski starto-

wało 16 zawodników z 6 klubów, w tym 4 zawodników 

z Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego „Start”  

Zielona Góra. Sportowcy ci wywalczyli  3 medale— 

1 złoty i 2 srebrne. 

Najlepszym zawodnikiem imprezy okazał się wolszty-

nianin Mateusz Surwiło, którego trenuje na poznań-

skiej malcie Paweł Łukaszewicz. Już dziś jest on w gro-

nie najlepszych parakajakarzy na świecie.  Pozostali  

zawodnicy sekcji klubu „Start” zamieszkują w Wolszty-

nie i tam uczestniczą w zajęciach szkoleniowych pod 

okiem trenera Tomasza Głażewskiego. Zdobycie przez 

nich swoich pierwszych medali na Mistrzostwach Pol-

ski, to ogromna motywacja do dalszej walki o kolejne 

sukcesy. 

Burmistrz Wolsztyna osobiście złożył gratulacje Panu 

Tomaszowi Głażewskiemu - trenerowi oraz zawodni-

kom, spotykając się z nimi w Urzędzie Miejskim  

w Wolsztynie.  

Wyniki zawodników ZSR „Start” Zielona Góra: 

 200m K-1 Klasy łączone LTA, TA, : 

 I miejsce - MATEUSZ SURWIŁO - 45,558 

 VI miejsce - SEBASTIAN SZLINKA - 1:42,462 

 200m K-1 Klasy TA, A 

 II miejsce – WIESŁAW MATYSIK - 1:38,77 

 200m K-1 Klasy LTA TA,A 

 II miejsce - AGNIESZKA KOPEĆ - 1:20,215  

 

 

 

14 września br. Burmistrz Wolsztyna spotkał się  

z Martą Weiss, wychowanką Mateusza Czarneckiego, 

byłą zawodniczka UMKS Iskra, która wywalczyła  

brązowy medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski  

w Lekkiej Atletyce. Zawody odbyły się na nowym  

obiekcie lekkoatletycznym w Radomiu w dniach 1-2 

września br. Marta startując w rzucie młotem, konku-

rencji w której polscy zawodnicy odnoszą wiele  

sukcesów, uzyskała odległość 59m. i 13cm. Jest to jej 

najlepszy wynik w sezonie.  

Po obozie letnim w Białogardzie, zawodnicy UMKS 

Iskra Wolsztyn udanie wystartowali w Mitingu Olimpij-

skim oraz Klubowej Lidze młodzików w miniony  

weekend w Poznaniu . Większość zawodników  

i zawodniczek poprawiała swoje rekordy życiowe.  

Wyniki o których warto wspomnieć to skok  

Marty Kuczyk na odległość ponad 5 metrów. Dalekie 

rzuty naszych młociarzy i młociarek, prawie 50 metro-

wy rzut dyskiem Wojtka Weissa, oraz szybki bieg Patry-

cji Liskowiak na 300 metrów przez płotki. W najbliższą 

sobotę grupa młodzików będzie walczyć podczas  

Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Pozna-

niu, o prawo startu w Mistrzostwach Polski w tej kate-

gorii wiekowej  Życzymy powodzenia.   

 

Puchar Świata w Quadrathlonie  

i Międzynarodowe Zawody w Triathlonie Wolsztyn 

odbędą się w Wolsztynie  

w dniach 16-18 sierpnia 2013 r.  

Już dziś zapraszamy do zapoznania się  

ze stroną WWW, na której można dokonać rejestracji  

uczestnictwa w zwodach.   

Rejestracja uczestników: www.polskaman.pl 


