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Przed biciem rekordu
Ultramaratończyk, mieszkaniec naszej gminy Krzysztof Tumko w ramach przygotowań do bicia re-

kordu Guinnessa w czwartek, 5 marca obiegł gminę Osieczna, zahaczając też o gminy sąsiednie i po-

konując przy tym około 80 km.

Na starcie (z osieckiego rynku,

o godz. 6.00) towarzyszył mu za-

stępca burmistrza, biegacz z zami-
łowania, Stefan Kuśnierek.
Wspólnie przebiegli odcinek 15 km

i dobiegli do Zespołu Szkół w Ką-
kolewie. Tam spotkali się z nau-
czycielami, dziećmi i młodzieżą
szkolną. Dyrektor Alina Żalik przy-
witała i przedstawiła gości, którzy
opowiedzieli o swojej pasji i zdro-

wym stylu życia. Następnie chętni
uczniowie udali się z biegaczami

na bieżnię, by wspólnie pobiegać.
W dalszą trasę Krzysztof Tumko

wyruszył sam, w Dobramyśli dołą-
czyła do niego biegaczka Ania i
wspólnie pokonali kilkanaście kilo-
metrów. Kolejnym przystankiem na

drodze ultramaratończyka był Ze-
spół Przedszkole i Szkoła Podsta-
wowa w Świerczynie. Na parkingu
przy przedszkolu biegacza przywi-

tały przedszkolaki. Wspólnie z

panem Krzysztofem przebiegły
kilka kółek. W sali gimnastycznej

Krzysztof Tumko, uprzednio zapo-

wiedziany przez nauczycielkę
Hanną Jakubowską, porozmawiał
z przedszkolakami i uczniami

szkoły, odpowiadał na liczne pyta-
nia, rozdawał autografy. Na zakoń-
czenie wszyscy chętni sportowym
krokiem odprowadzili biegacza.

Pozostało jeszcze 40 kilometrów

do pokonania, by znaleźć się na
mecie - w miejscu startu na osiec-

kim rynku. W Popowie Wonieskim

do biegacza znów dołączył Stefan
Kuśnierek. Razem dobiegli do

mety. A tu na sportowca czekała
Orkiestra Dęta OSP Osieczna.

Krzysztof Tumko już wkrótce -
w dniach 12 - 19 kwietnia znów,

podobnie jak w 2013 r., spróbuje

pokonać rekord Guinnessa i na
bieżni w Galerii w Lesznie w ciągu
7 dni będzie biegał, by przemie-

rzyć ponad 800 kilometrów. Ży-
czymy powodzenia i mamy

nadzieję, że trening, do którego
przyłączyli się mieszkańcy gminy,

przedszkolacy i uczniowie szkół
pomoże osiągnąć zamierzony cel! 


