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XIII Mistrzostwa Puszczykowa w Narciarstwie Al-
pejskim i Snowboardzie zapowiadały się pechowo. 
Karpacz przywitał bowiem pierwszych zawodników 
deszczem i mgłą. Następnego dnia jednak warunki 
śniegowe poprawiły się i w sobotę 17 lutego wszyscy 
uczestnicy zawodów mogli stawić się na stokach Kopy. 
Startowało 105 zawodników w wieku od 5 do 68 lat. 
Każdy z nich miał do pokonania dwa przejazdy.

Rewelacją zawodów okazał się niespełna 17-letni Ba-
stian Repetski, który wygrał swoją grupę wiekową i uzy-
skał najlepszy czas open zawodów. Faworyci: Tomek 
Elzanowski i Mateusz Majchrzak, po pierwszym przejeź-
dzie uzyskali drugi czas zawodów. Pecha miał Mateusz 
Majchrzak, który popełniając błąd w drugim przejeź-
dzie, przekreślił swoje szanse na zwycięstwo w kategorii 
open. Innym pechowcem okazał się Radek Bereżański, 
który przewrócił się i doznał kontuzji kolana.

Puszczykowianie jeżdżą coraz lepiej i szyb-
ciej, o czym świadczą odniesione sukcesy podczas  

Szczęśliwa „trzynastka” Puszczykowskich Alpejczyków
rozgrywanych tydzień później mistrzostw Wielko-
polski, na stoku Euro w Karpaczu. Czołowe miejsca 
w swoich kategoriach zajęli: Julia i Tomek Elzanow-
scy (1 miejsca), Bastian Repetski (2 miejsce), Mateusz 
Majchrzak (3 miejsce), Patryk Repetski i Michał Jana-
szek (5 miejsca), Tomek Hoffman (8 miejsce). Brawo!

Nasze puszczykowskie zawody, wyróżniające się 
wspaniałą atmosferą i zdrową rywalizacją, służą także 
integracji Puszczykowian w różnym wieku, zarówno 
na stoku jak i w dyskotece.

Zwycięzcy otrzymali piękne puchary ufundowane 
przez Miasto Puszczykowo i dzięki licznym sponso-
rom, wspaniałe nagrody.
Piękne słoneczko, śnieg i dobre nastroje uczestników, 
to podziękowanie dla organizatorów kolejnych, uda-
nych zawodów, Leszka i Michała Janaszków i Janusza 
Szafarkiewicza.  Joanna Szafarkiewicz
Pełna lista wyników tegorocznych mistrzostw: www.ptspuszczykowo.pl

Po sześciu miesiącach rywalizacji, w sali Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Puszczykowie odbyły się finały Pusz-
czykowskiej Ligi Piłki Siatkowej.

W półfinałach rozgrywek zespół ZSLD wygrał 
z drużyną Żubry, 3:2. natomiast drużyna Czterdziesto-
latków wygrała z zespołem Senior Klub 3:2. W meczu 
o III miejsce spotkały się więc drużyny: Senior Klub 
z Żubrami. Wygrała drużyna Żubrów 3:0.

Prawdziwych emocji dostarczył mecz finałowy ZSLD 
z Czterdziestolatkami. Po pasjonującym pojedynku,  
3:2 wygrała drużyna ZSLD.

Finały stały na wysokim poziomie, a licznie zgro-
madzona publiczność nagradzała oklaskami dobre 
zagrania. Na zakończenie rozgrywek zwycięzcy zo-
stali uhonorowani medalami, które wręczali: zastępca  

Rozgrywki Puszczykowskiej Ligi Piłki Siatkowej

burmistrza miasta Puszczykowa Anna Gonet oraz wi-
ceprzewodniczący rady miasta Puszczykowa Janusz 
Szafarkiewicz.  Zbigniew Gorzelany 
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