
zauważyć gołym okiem spoglądając na ulice, ścieżki i parki, gdzie coraz czę
ściej spotkać można osoby uprawiające sport: biegi, nordic walking czy też 
jazdę rowerem. Zwolennicy aktywnych form wypoczynku niejednokrotnie 
łączą się w mniej lub bardziej zorganizowane grupy. Na terenie Wolsztyna i 
okolic działa kilka grup biegaczy jak i amatorów dwóch kółek, zarówno tych 
którym bliższe jest kolarstwo szosowe jak i tych którzy preferują kolarstwo 
górskie. Jedną z nich jest amatorska grupa rowerowa SEVEN – Perceptus 
MTB Team. W skład grupy wchodzą osoby nie tylko z powiatu wolsztyńskie-
go, ale również z okolic Zielonej Góry i Poznania – łącznie około 40 osób. 
Kolarstwo górskie traktują jako hobby i jazda rowerem jest dla nich formą 
aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Zespół stanowią głów-
nie osoby dorosłe, ale nie brakuje również dzieci. 

tus MTB Team powstał na początku tego roku. Założenia były jasne: wspólne treningi, starty w zawodach oraz promocja 
ruchu wśród dzieci, a przy okazji promocja dwóch zielonogórskich firm: Seven i Perceptus. Obecnie cele są osiągane są w 

treningi organizowane są kiedy tylko pozwala na to czas, choć czasami doba mogłaby mieć znacznie więcej godzin. Mogłoby 
kolarstwo górskie musi być nierozerwalne z górami. Nic bardziej mylnego. Okolice Wolsztyna i urozmaicone ukształtowanie 
uprawianiu tego sportu. Wymienić w tym miejscu należy tereny pomiędzy Jeziorem Wolsztyńskim a Jeziorem Kuźnickim 

cach Świętna, bogate w liczne wzniesienia i wąskie leśne ścieżki wytyczone przez amatorów dwóch kółek. 
zawodnicy SEVEN – Perceptus MTB Team stają systematycznie na starcie lokalnych zawodów w ramach cyklu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 

Województwa Lubuskiego MTB Amatorów. Zespół brał również udział w zawodach zaliczany
skiej Ligi Rowerowej, a ostatnio również w typowo górskim ściganiu w Szklarskiej Porębie w
szych imprez rowerowych w Polsce - BikeMaraton. Prawdą jest, że etapy górskie mają swój ur
pień trudności, ale „nizinne” trasy proponowane przez organizatorów lokalnych maratonów p
„nieźle dać w kość” – jak twierdzą zawodnicy. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż jednym z n
etapów w ramach cyklu Kaczmarek Electric MTB jest wyścig w Wolsztynie, który tradycyjnie 
zakończenie sezonu – w tym roku 5 października. Zauważalne jest zainteresowanie sportem i „
cji” wśród najmłodszej części zespołu. Dzieci – w miarę możliwości – startują m.in. podczas w
goriach dziecięcych towarzyszących wyżej wymienionym maratonom, zachęcając dodatkow
entuzjazmem swoich rówieśników. Cieszy więc, że pasja rodziców do aktywnych form spędzan
su, przenoszona jest na młodsze pokolenie. Należy również zaznaczyć, iż w barwach zespołu
dów zaliczanych do cyklu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB jeździ Jarosław Michałowski, ko
podzielonogórskich Płot, który oprócz sporych sukcesów odnoszonych w kraju, uzyskał w tym
cje do startu w Mistrzostwach Świata w Kolarstwie Szosowym w Słowenii. Działalność SEVEN –
Team można śledzić na bieżąco w Internecie pod adresem www. mtb365. pl  

Na podium Jarek M

w Szklarskiej Porębie 

PARAKAJAKARZE ODEBRALI GRATULACJE  
18 sierpnia br. burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego odwiedzili parakajakarze z Gminy Wolsztyn, którzy na c
na jez. Wolsztyńskim. Podsumowując ciężki i owocny sezon, zawodnicy pochwalili się swoimi osiągnięciami, na mistr
py oraz świata. Burmistrz każdemu z zawodników pogratulował, wręczając list gratulacyjny i drobny upominek oraz z
cie dla startujących zawodników. Podsumowanie sezonu parakajakarzy: Agnieszka Kopeć ( srebrny medal Mistrzostw
wy medal Mistrzostw Polski), Mirosław Rosiński (srebrny medal Mistrzostw Polski, brązowy medal Mistrzostw Eur
na Mistrzostwach Świata w Moskwie) Katarzyna Leśkiewicz (srebrny medal Mistrzostw Polski, brązowy medal Mis
srebrny medal Mistrzostw Europy, IV miejsce na Mistrzostwach Świata w Moskwie), Sandra Sierszuła - zawodniczk
pierwszy brała udział w Kajakowych Zawodach Mistrzostw Polski LZS w Wolsztynie, uczennica Szkoły Podstawowej nr

Puchary Świata  
w Wolsztynie  

W naszym mieście odbyły się Puchary Świa-
ta oraz Mistrzostwa Polski w Quadrathlonie 
i Międzynarodowe zawody w Triathlonie. W 
piątek 15 sierpnia br. na trasie triathlonu w 
Wolsztynie wystartowały jako pierwsze 
dzieci. Start najmłodszych był zapowie-
dziom i przedsmakiem triathlonu z udziałem 
dorosłych. W sobotę natomiast odbyły się 
główne zawody. Sportowcy mieli do wyboru trzy dystanse: krótki -  do po
km pływania, 30 km jazdy rowerem oraz 10 km biegu, średni, na którym n
nąć 1.9 km, do pokonania rowerem było 90 km oraz ponad 20 km bieg
stans zwany również Iron Manem, w którym do pokonania było aż 3,8 km
km jazdy rowerem oraz ponad 42 km biegu. W niedziele nagrodzono najle
my najważniejsze wyniki w poszczególnych kategoriach dla mieszkańcó
tyn. Wszystkie wyniki z czasem oraz podziałem na poszczególne kateg
h�p://www.online.datasport.pl/ 
Triathlon 226  - 11 miejsce Maciej Nitschke. Tria-
thlon 113 - 8 miejsce Mateusz Szala /  15. Tomasz 
Pasik /  18. Maciej Mikołajewski / 29. Łukasz Wa-
ligórski / 41. Maciej Sworowski /  44. Izabela 

/


