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Podczas Mistrzostw Dolnego ¦l±ska w narciarstwie biegowym &ndash; Jakuszyce
20-21.02.2013 r. - wspania³y sukces odnie¶li zawodnicy UKS &bdquo;Krokus&rdquo;. Reprezentuj±c Szko³ê
Podstawow± nr 1 w Piechowicach nasi zawodnicy uplasowali siê na czo³owych miejscach w rywalizacji indywidualnej.
W¶ród dziesi±tki najlepszych zawodników naszego województwa znale¼li siê:
w kategorii klas IV i m³odszych:
1) Konrad BADACZ &ndash; I miejsce &ndash; MISTRZ DOLNEGO ¦L¡SKA!
2) Maciej KOJRO &ndash; II miejsce
3) Oskar K£YSZYÑSKI (reprezentant klubu MKS Karkonosze) &ndash; IV miejsce
4) Szymon JEDZINIAK &ndash; VI miejsce
5) Adrian JO¦KO &ndash; VII miejsce

Nie gorzej spisa³y siê dziewczêta. Izabela WICHER, startuj±c w kategorii klas V-VI wywalczy³a VII miejsce. M³odsze
zawodniczki &ndash; w kategorii klas IV i m³odszych &ndash; zajê³y kolejno:
1) Kinga MARECZEK &ndash; V miejsce
2) Wiktoria ZAWADZI££O &ndash; VII miejsce
3) Weronika DRZYMA£A &ndash; IX miejsce
Pozostali zawodnicy i zawodniczki równie¿ dobrze wystêpowali, zajmuj±c miejsca poza pierwsz± dziesi±tk±.
Drugi dzieñ Mistrzostw Dolnego ¦l±ska przyniós³ ogromne zaskoczenie. Podczas biegów sztafetowych ch³opcy
wywalczyli II miejsce i tytu³ WICEMISTRZÓW DOLNEGO ¦L¡SKA!!! Do tak wspania³ego sukcesu przyczynili siê:
&bull; Oskar K³yszyñski &ndash; IV klasa &ndash; 2002 r.
&bull; Szymon Jedziniak &ndash; III klasa &ndash; 2004 r.
&bull; Maciej Kojro &ndash; IV klasa &ndash; 2002 r.
&bull; Konrad Badacz &ndash; IV klasa &ndash; 2003 r.
To, czego dokonali nasi ch³opcy cieszy tym bardziej, ¿e wygrali ze starszymi od siebie&hellip; a to znaczy, ¿e w
kolejnych latach mo¿emy zawalczyæ nawet o tytu³ MISTRZÓW! Musimy tylko wspieraæ te utalentowane dzieci, by mia³y
mo¿liwo¶æ pokazaæ, na co je staæ!
Sztafeta dziewcz±t w sk³adzie: Izabela Wicher, Kinga Mareczek, Wiktoria Zawadzi³³o i Weronika Drzyma³a
uplasowa³a siê na V miejscu! Oprócz pierwszych sk³adów nasi zawodnicy i zawodniczki utworzyli drugie sztafety, które,
walcz±c o jak najlepsze lokaty, æwiczy³y rywalizacjê dru¿ynow±.
Wszystkim serdecznie gratulujemy,
pe³ni dumy i apetytu na jeszcze wiêksze sukcesy!
Najgorêtsze podziêkowania sk³adamy Zarz±dowi UKS Krokus,
wyra¿aj±c wdziêczno¶æ za tak dobre przygotowanie dzieci, ofiarowany czas,
a tak¿e u¿yczenie i przygotowanie sprzêtu narciarskiego na zawody!
zdjêcia na: www.ukskrokus.plEwelina Jedziniak &ndash; nauczyciel wychowania fizycznego SP 1 w Piechowicach
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