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Agata Sibila
Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

W niedzielę, 
10 czerwca 2007 
roku, zakończyły 
się czterodniowe 
Międzynarodowe 
Oficjalne Zawody 
w Skokach przez 
Przeszkody CSIO 
na poznańskim 
hipodromie Wola. 
W zawodach ry-
walizowały ze 
sobą nie tylko naj-
lepsi jeźdźcy z Pol-
ski, ale i z całego 
świata. Zawody 
te to prawdziwa 
gratka dla miło-
śników koni. W 23 
konkursach wzięło 
udział 80 jeźdź-

ców i 180 koni. W sobotę 9 czerwca rozegrano Konkurs Nr 7 o wzrastającym stopniu trudności 
z jokerem. Rywalizowano o puchar Starosty Poznańskiego. W konkursie startowało 21 koni. Zwy-
ciężyła Cindy van der Straten (Belgia) na koniu Melodie des Rottes (CH 44 pkt/czas: 41, 66). Polski 
zawodnik, Grzegorz Kubiak, na koniu Rodeo, zajął 6 miejsce. W innym prestiżowym konkursie 
trzeciego dnia zawodów – Finale Małej Rundy – zwyciężył Edwin Klokman z Holandii. Najlepsza 
z polskiej reprezentacji była Aleksandra Lusina na koniu Ekwador. Pierwszy przejazd i rozgrywkę 
zaliczyła bez punktów karnych, lecz w drugiej fazie konkursu miała słaby czas i uplasowała się 
na siódmym miejscu. Najbardziej widowiskowy konkurs – Sześciu Przeszkód – wygrał Niemiec 
Jan Sprehe, który jako jedyny pokonał przeszkodę ustawioną na wysokości 190 centymetrów. 
Czterem zawodnikom, w tym Polakowi, Markowi Lewickiemu, udało się pokonać przeszkodę 
ustawioną na wysokości 180 centymetrów. 

Bernadeta Jaśkowiak
Wydział Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą

Z POWIATU Z POWIATU

za zajęcie trzech równorzędnych III miejsc Agata Chochlińska z Gimnazjum w Robakowie i Na-
talia Szudarek z Gimnazjum w Murowanej Goślinie oraz Agata Ćwik i Marcin Ćwik z Gimnazjum 
we Wronczynie.

W związku z zajęciem I miejsca przez uczennicę Gimnazjum w Buku, szkoła ta otrzymuje rów-
nież nagrodę pieniężną na zakup sprzętu dydaktycznego.

IV. W grupie uczniów klas ponadgimnazjalnych nagrody otrzymali:
za zajęcie I miejsca Przemysław Grzęda z Zespołu Szkół w Pobiedziskach-Letnisku,
za zajęcie II miejsca Anna Waszak z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku,
za zajęcie dwóch równorzędnych III miejsc Arkadiusz Gliniecki i Katarzyna Klamecka z Zespołu 

Szkół w Bolechowie.
W związku z zajęciem I miejsca przez ucznia Zespołu Szkół w Pobiedziskach-Letnisku, szkoła 

ta otrzymuje również nagrodę pieniężną na zakup sprzętu dydaktycznego.
Podczas uroczystości wręczenia nagród Starosta Poznański przedstawił propozycję następ-

nego konkursu o tematyce: Proekologiczne zachowania dzieci i młodzieży w życiu codziennym 
– „Dbamy i chronimy środowisko na co dzień”, zachęcając równocześnie do udziału w nim. 
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