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Sezon golfo-
wy 2007 przy-
niósł wiele suk-
cesów członkom 
Klubu golfowego 

„Panorama Golf Club”, działającego w ramach Pusz-
czykowskiego Towarzystwa Sportowego.

Nasza najlepsza zawodniczka, Martyna Mierzwa 
– ubiegłoroczna mistrzyni Polski juniorek i seniorek – na 
Otwartych Mistrzostwach Polski Kobiet zajęła drugie miej-
sce i prowadzi w rankingu najlepszych polskich golfistek.

Sukcesy golfistów
Michał Kasprowicz (mieszkaniec Puszczykowa) i Ja-

kub Paech – reprezentanci Polski, zajęli drugie miejsce 
w Europejskim Turnieju Drużynowym, rozgrywanym 
w Tallinie w Estonii. Natomiast Andrzej Łęcki i Leszek 
Nowak wygrali Turniej Par na polu w Bytkowie, uzy-
skując znakomity golfowy wynik – 72 uderzenia.

Dobrą passę ma również 
Lucjan Głowacki, który w tym 
sezonie wygrał turniej klu-
bowy Panoramy Golf Club, 
a ponadto zajął trzecie miej-
sce w Otwartych Mistrzo-
stwach Wielkopolski, wygrał 
turniej Lexus Polish Golfers 
Championchips w kategorii 
handicapowej 10-15 oraz 
zajął drugie miejsce w tur-
nieju Porche Open, gdzie 
trzecie miejsce zajął Janusz 
Szafarkiewicz.

Mamy nadzieję, że w ko-
lejnych turniejach, zawod-
nicy z Puszczykowa odniosą 

liczne zwycięstwa i zdobędą kolejne trofea, a okazją 
do tego będą Klubowe Mistrzostwa Polski, gdzie nasi 
reprezentanci bronić będą czwartego miejsca w Pol-
sce.  Prezes Panoramy Golf Club

W tym roku nasi tenisowi holenderscy partnerzy 
z miasta Leusden zawitali do Puszczykowa już po 
raz trzeci. Oficjalne rozpoczęcie turnieju odbyło się 
w restauracji Nova, gdzie naszych gości uroczyście 
powitała Pani Burmistrz oraz Prezes PTS Lechosław 
Janaszek. W turnieju wzięło udział 38 zawodników 
i zawodniczek, z czego aż 24 z Holandii.

Naprzeciw silnej – trenującej regularnie 2 razy w ty-
godniu w swoim klubie tenisowym ekipie wystawili-
śmy 14-osobową drużynę z aż dwoma tenisistkami 

(niestety nie jest to ciągle popularna dyscyplina sportu 
wśród puszczykowskich dziewcząt, wobec tego za-
sililiśmy drużynę importem z Poznania). Mecze roz-
grywane były w następujących kategoriach: singiel 
dziewcząt, singiel chłopców do i powyżej 17 lat oraz 
deble męskie i damskie. Mimo nie tak regularnych tre-
ningów z naszej strony młodzież puszczykowska dziel-
nie walczyła na korcie, przez co osiągnęliśmy znaczny 
sukces zajmując I miejsce w singlu chłopców powyżej 
17. roku życia oraz II miejsce w singlu chłopców poni-
żej 17. roku życia. Puchary oraz dyplomy zostały wrę-
czone przez Panią wiceburmistrz Annę Gonet.

Oczywiście bardzo ważnym elementem turnie-
ju było zapoznanie się gości z naszym krajem, wraz 
z jego urokami i niedostatkami. Spośród grupy Holen-
drów, 22 osoby nigdy nie były w Polsce i jak to zwykle 
bywa zostali oni bardzo pozytywnie zaskoczeni naszą 
gościnnością, zabytkami (Kórnik, poznański Stary Ry-
nek), bumem budowlanym oraz przyrodą otaczającą 
nasze miasto. Z elementów, które ich uderzyły w sen-
sie negatywnym to dysproporcje wśród naszego spo-
łeczeństwa oraz problem odpadów.

Turniej odbył się dzięki znacznemu wsparciu Urzędu 
Miasta Puszczykowa oraz firm Raben i EnergoUtech. 
Jeszcze raz sponsorom serdecznie dziękujemy.

Mamy nadzieję, że nasza tenisowa przygoda bę-
dzie trwać nadal przez kolejne lata.  Organizator, Artur 
Repetski

Tenisowa wizyta Holendrów
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Janusz Szafarkiewicz w towarzystwie wręczających nagrody Jolan-
ty Szymanek-Deresz, Urszuli Dudziak i Alicji Resich-Modlińskiej
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Uczestnicy turnieju z wiceburmistrz Anną Gonet i prezesem PTS 
Lechosławem Janaszkiem


