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Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 odnio-
sła spory sukces sportowy.

Zespół zajął trzecie miejsce w turnieju DEICHMAN MINI 
MISTRZOSTWA POLSKI 2007 w rozgrywkach regionalnych.

W maju i czerwcu rozegrany został w 10 najwięk-
szych miastach Polski turniej piłki nożnej w dwóch 
kategoriach wiekowych (młodszy rocznik 1993-1994 
i starszy 1995-1996), pod patronatem Fundacji Sto-
warzyszenie Redeco Sport i Rekreacja – Kocham Sport, 
Deichman Mini Mistrzostwa Polski 2007. Patronami 
sportowymi tej imprezy byli nasi reprezentanci Grze-
gorz Rasiak, Euzebiusz Smolarek, Kamil Kosowski, 
Maciej Żurawski.

Sukces młodych piłkarzy
Wzięło w nich udział 4 000 dzieci z całej Polski, 

a wśród nich dziesięcioro dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Puszczykowie. W rozgrywkach rozegranych w Po-
znaniu wśród 13 zespołów w kategorii starszej, druży-
na GEPARDÓW z Puszczykowa (zespoły przyjęły nazwy 
zwierząt) zajęła wysokie trzecie miejsce, pokonując po 
drodze drużyny, które trenują na co dzień w klubach 
sportowych m.in.: Poznaniaku i Koperniku Poznań.

Zwycięskie drużyny, które zajęły pierwsze miej-
sca w każdym mieście, wyjechały w dniach 23 – 24 
czerwca do Wrocławia i tam rozegrały turniej fina-
łowy. W ten sposób wyłoniono zwycięzców DEICH-
MANN Mini Mistrzostwa Polski 2007. I tu miło po-
informować, że drużyna z młodszej kategorii zajęła 
pierwsze miejsce! Gratulujemy! Głównymi nagroda-
mi dla zespołów, które wygrały turniej finałowy we 
Wrocławiu oraz zajęły drugie miejsca były wyjazdy na 
mecze z udziałem Patronów Sportowych: Macieja Żu-
rawskiego na mecz ligowy drużyny Celtic Glasgow, do 
Euzebiusza Smolarka na mecz ligowy drużyny Borus-
sii Dortmund, do Grzegorza Rasiaka na mecz ligowy 
drużyny Southampton oraz do Kamila Kosowskiego 
na mecz ligowy drużyny Chievo Verona.

Chętnych chłopców i dziewczynki z Puszczykowa 
i okolic, którzy chcieliby grać w piłkę nożną w nowo 
powstającym UCZNIOSKIM KLUBIE SPORTOWYM przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie prosimy 
o kontakt tel. 506-10-00-88 lub z sekretariatem szko-
ły tel. 061 81-33-461 lub e-mail jarek.borkowski@
gazeta.pl  Jarosław Borkowski Rada Rodziców SP nr1

Niepubliczne Przedszkole Nr 3, ul. Przyszkolna 1, 
62-040 Puszczykowo, tel. 061-8133-152
Stowarzyszenie Leśni Przyjaciele, ul. Przyszkolna 1, 
62-040 Puszczykowo, tel. 061-8133-152
Stowarzyszenie „Leśni Przyjaciele” serdecznie zaprasza 

wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniach or-
ganizacyjnych, które odbędą się we wrześniu.

Mamy na swoim koncie już całkiem spore doświad-
czenie. Przy wsparciu ze strony Urzędu Miasta zorgani-
zowaliśmy wraz z personelem Przedszkola dwie duże 
imprezy: „Majówkę u Leśnych Przyjaciół” oraz „Olimpia-
dę sportową”. Pierwsza z nich skierowana była do dzieci 
przedszkolnych oraz ich rodzin. Wśród licznych atrakcji 
dużym zainteresowaniem cieszyła się licytacja, przejazd 
bryczką oraz zabawy z nagrodami. Odbyło się również 
przedstawienie teatrzyku, któremu przygrywał zespół 
muzyczny. Dzięki dużemu wsparciu darczyńców i zaan-
gażowaniu rodziców, udało się pozyskać fundusze na 
remont i wyposażenie jednej z sal dydaktycznych.

„Olimpiada sportowa” adresowana była do dzieci z wszyst-
kich puszczykowskich przedszkoli i odbyła się na boisku Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie. W ramach olimpiady 
odbyły się konkurencje indywidualne i rywalizacje grupowe. 
Wywołały one dużo emocji i niezapomnianych wrażeń. Każ-
dy uczestnik imprezy otrzymał nagrody oraz pamiątkowy 

Leśni przyjaciele
dyplom, a dodatkowo 
ufundowane zostały 
nagrody dla każdego 
z przedszkoli w postaci 
zestawów gimnastycz-
nych (może zostaną one 
wykorzystane przy kolej-
nych olimpiadach?). Nad 
sprawnym przebiegiem 
imprezy czuwali wolontariusze – studenci AWF w Poznaniu.

Jesienią odbędzie się w Przedszkolu cykl spotkań pro-
zdrowotnych dla przedszkolaków, pod hasłem: „Bądź 
zdrów”. W ramach cyklu odbędą się spotkania dzieci m.in. 
z pediatrą, stomatologiem oraz policjantami. Maluchy do-
wiedzą się jak bezpiecznie zachowywać się na drodze, nad 
wodą, jak dbać o zdrowie, jak prawidłowo się odżywiać. 
Mamy nadzieję, że uda się również przełamać lęk dzieci 
przed lekarzem (tzw. syndrom „białego fartucha”). Tutaj 
również przewidziane są upominki dla uczestników.   

Dziękujemy serdecznie wszystkim rodzicom, darczyń-
com i osobom zaangażowanymw sprawną organizację na-
szych imprez. Zachęcamy wszystkich chętnych do udziału 
w spotkaniach. Czekamy na nowe pomysły! Dzięki nim zy-
skują dzieci, a i Przedszkole, w którym zawsze pozostaje 
trwały efekt naszych starań.  Lidia Konieczka
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