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Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego

Młodzi piłkarze już trenują

20 października w sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 odbył się Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar 
Burmistrza Miasta Puszczykowa. Impreza zgromadziła 
prawie 200 dzieci, wytrwale trenujących w klubach z ca-
łej Polski. Walki były bardzo zacięte i emocjonujące, jed-
nakże wszyscy uczestnicy podporządkowali się zasadom 
fair play, przez co cała impreza miała charakter spor-
towego święta. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary,  
a wszyscy uczestnicy symboliczny upominek, przypomi-
nający o wizycie w Puszczykowie.  (o.-md)

W poniedziałek, 22 października br. na sali gim-
nastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się 
Miejska Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 
2007/2008. Oficjalnie nowy sportowy rok szkolny 
otworzyła pani burmistrz, życząc dzieciom i młodzie-
ży dobrych wyników oraz gry fair play. 

Impreza stała się okazją do wyróżnienia uczniów, 
biorących udział w sztafetowych oraz indywidualnych 
biegach przełajowych. Trenerzy oraz nauczyciele wy-
chowania fizycznego otrzymali z rąk pani burmistrz 
dyplomy i podziękowania za pracę z puszczykowską 
młodzieżą. Ceremonia wręczania medali i wyróżnień 
dla młodych sportowców była przeplatana pokazami 
tańca w wykonaniu uczennic liceum. Na koniec odby-
ły się zawody pięciolatków z puszczykowskich przed-
szkoli, które dzielnie walczyły na specjalnie dla nich 
przygotowanych torach przeszkód. W tych konkuren-
cjach nie było przegranych i dlatego każda z trzech 
drużyn otrzymała puchar i łakocie. 

Serdecznie gratulujemy Leśnym Przyjaciołom, Pra-
cowitym Pszczółkom i Stokrotkom oraz wszystkim na-
grodzonym uczniom, ich nauczycielom i trenerom!

Imprezę inaugurującą sportowy rok szkolny popro-
wadził pan Zbigniew Gorzelanny - miejski koordyna-
tor ds. sportu.   (o.-agb)

Nowo powstały UKS „JEDYNKA” założony przez ro-
dziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 rozpoczął swo-
ją działalność. Grupa ponad dwudziestu chłopców  
z Puszczykowa i okolic trenuje piłkę nożną w ponie-
działki i środy w godzinach 17.30-19.00 na sali i boisku 
przy SP nr 1. Opiekę trenerską sprawuje Waldemar  

Kaminski absolwent AWF, który wiele lat przepracował  
z młodzieżą w poznańskim LECHU. 

Klub jest w fazie organizacji i tu miło nam poin-
formować, że pojawiły się już pierwsze firmy, które 
zaoferowały nam pomoc. Koszulki, w których chłopcy 
zagrają niebawem na pierwszych turniejach halowych 
ufundowała firma ASO NAGÓRSCY FIAT z Łęczycy, 
a wykona je firma BCM NOWATEX z Puszczykowa, 
za co bardzo dziękujemy. Klub utrzymuje się dzię-
ki składkom płaconym przez rodziców i pomocy ze 
strony szkoły, dlatego zwracamy się z prośbą do osób  
i firm, które chciałyby wspomóc działalność klubową 
o kontakt z nami.

Wszystkich chętnych chłopców i dziewczynki  
z Puszczykowa i okolic, którzy chcieliby grać w piłkę 
nożną w UKS „JEDYNKA” PUSZCZYKOWO zapra-
szamy na treningi lub prosimy o kontakt 506 10 00 88, 
061 813 34 61 lub e-mail jarek.borkowski@gazeta.pl. 
   Jarosław Borkowski Rada Rodziców SP1
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