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ECHOECHO
PUSZCZYKOWA

MIEJSCA SPORTOWE W MIEŚCIE 

HARMONOGRAM REZERWACJI 
GODZIN NA ORLIKU 
PRZY UL. JAROSŁAWSKIEJ:
poniedziałek: godz. 18 – 22 piłka nożna – dorośli
wtorek: godz. 18.30 – 22 piłka nożna – dorośli
środa: godz. 17.30 – 19 piłka nożna – dorośli,
godz. 19 – 22 piłka nożna – dorośli i młodzież
czwartek: godz. 18.30 – 22 piłka nożna – dorośli
piątek: godz. 20 – 22 piłka nożna – dorośli
sobota: czynne w godz. 9 – 20
godz. 13 – 15 piłka nożna dzieci i młodzież
godz. 15 – 17 piłka nożna dorośli
godz. 15 – 17 koszykówka dzieci i młodzież
godz. 17 – 19 piłka nożna dorośli
niedziela: czynne w godz. 9 – 20
godz. 11 – 13 piłka nożna dorośli
godz. 13 – 16 koszykówka (grupy niezorganizowane)

 | W 2009 r. miasto wzbogaciło 
się o nowe boiska, które powstały w 
ramach rządowego projektu „Moje 
boisko – Orlik 2012”. Zakłada on wy-
budowanie boisk wielofunkcyjnych 
pod warunkiem współudziału fi nan-
sowego miasta. Dwa z nich – istniejące 
przy ul. Jarosławskiej i powstające na No-
wym Osiedlu – są miejskie. Pieczę nad nimi 
sprawuje Centrum Animacji Sportu. Boisko 
przy Liceum Ogólnokształcącym jest po-
wiatowe, ale również korzysta z niego mło-
dzież naszego miasta. 

Wybudowany przy ul. Jarosławskiej Or-
lik pozostaje do dyspozycji mieszkań-
ców przez cały tydzień. Od poniedziałku 
do piątku funkcjonuje od g. 9 do 22, w sobo-
ty i niedziele od godz. 9 do 20. 

W godz. 9-16 dostęp do niego mają 
szkoły podstawowe i gimnazja z na-
szego miasta. Posiadają klucze i korzy-
stają podczas lekcji wychowania fi zycznego. 

Po południu z boiska mogą ko-
rzystać grupy zorganizowane i nie-
zorganizowane. 

Codziennie od godz. 16 do 18 mogą grać 
w piłkę nożną dzieci i młodzież – grupy 
niezorganizowane. Od 16 do 20 grupy te 
mogą również grać w koszykówkę. 

Po godz. 18. na murawę wchodzą 
grupy zorganizowane. 

Podczas zajęć dla grup niezorganizo-
wanych każdy może odwiedzić Orlik. Po-
zostałe wolne godziny można zagospoda-
rować, zgłaszając się do animatora zajęć 
na Orliku Tomasza Koczajewskiego pod 
numerem tel. 508 228 079.

Podobnie funkcjonować ma boisko 
na Nowym Osiedlu. Pieczę nad nim bę-
dzie miał również animator sportu. 

Poza Orlikami mieszkańcy mają 
do dyspozycji tereny CAS przy ul. Ko-
ścielnej, w tym boisko trawiaste, boisko 
asfaltowe do piłki koszykowej oraz boisko 
do piłki siatkowej. Przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 jest boisko ze sztuczną na-
wierzchnią, a przy Szkole Podstawowej 
nr 2 korty tenisowe. | 

 JOANNA HEJNOWICZ, 

 LIDIA MAJDECKA 
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SPORT W MIEŚCIE  ROZMOWA

W PUSZCZYKOWIE 
WYGRASZ ZDROWIE
rozmowa z Burmistrz Małgorzatą Ornoch-Tabędzką

 | LIDIA MAJDECKA: Z inicjatywy Pani 
Burmistrz powstało Centrum Animacji 
Sportu, które koordynuje działania miejskie 
w zakresie sportu. Po co powstał CAS i jak 
z perspektywy tego jednego roku ocenia 
Pani jego działalność? 

MAŁGORZATA ORNOCH-TABĘDZKA: 
Przez wiele czasu teren sportowo-rekre-
acyjny przy ul. Kościelnej nie miał jednego 
gospodarza i ulegał coraz większej degra-
dacji. Jednocześnie powstał pierwszy Or-
lik, powstały place zabaw i zostało otwarte 
lodowisko, którymi trzeba było zarządzać 
i na których terenie trzeba było organi-
zować zajęcia dla młodzieży. Trudno zaj-
mować się takimi sprawami zza biurka 
urzędnika. Stąd idea powołania jednostki, 
która przejmie na siebie obowiązek opieki 
nad wyglądem i działaniem wszystkich 
obiektów sportowo-rekreacyjnych w mie-
ście. Za kilka dni pod opiekę CAS trafi 
następny Orlik, a potem jeszcze przystań 
kajakowa. Dla mnie osobiście dowodem 
na to, że kierownictwo CAS się sprawdza, 
jest z dnia na dzień powiększające się gro-
no odwiedzających teren rekreacyjny przy 
ul. Kościelnej: od dzieci na placu zabaw 
przez młodych piłkarzy, tenisistów, siat-
karzy do seniorów grających w bule czy 
spacerujących z kijkami. 

Na razie powstał tymczasowy budynek ad-
ministracji. Mieszkańcy w ostatniej ankiecie 
wskazywali, że powinien powstać budynek, 
w którym byłyby m.in. siłownia, sala do ae-
robiku, kręgielnia. Czy i kiedy taki budynek 
ma szansę w mieście powstać? 

Powstała koncepcja zagospodarowania 
dawnego MOSIR-u, w której poza propo-

zycjami utworzenia alei dla spacerowiczów 
i „rolkarzy” oraz parku zabaw dla dzieci 
i młodzieży zaproponowaliśmy lokaliza-
cję i przewidywane funkcje takiego bu-
dynku. Ponieważ zarówno do koncepcji, 
jak i do funkcji przyszłego CAS pojawiły 
się liczne uwagi, a dodatkowo w kasie 
było zbyt mało pieniędzy na realizację 
budynku w krótkim czasie, wybraliśmy 
metodę drobnych kroków. Pierwszym 
było wybudowanie tymczasowej siedziby 
dla obsługi CAS, szczególnie potrzebne 
przed uruchomieniem lodowiska, a na-
stępnie uporządkowanie całego terenu. 
Na razie jest miejsce, w którym moż-
na się przebrać, pójść do toalety, wziąć 
prysznic, wypić kawę z automatu i pograć 
w „piłkarzyki” bądź tenisa stołowego. 

Następnym krokiem będzie zmodyfi kowa-
nie koncepcji i zrobienie projektu zgodnie 
z sugestiami użytkowników, a za dwa- trzy 
lata, gdy pojawią się pieniądze wybudowa-
nie siedziby CAS na miarę potrzeb. 
Wspomniała Pani Burmistrz o lodowisku. 
Zaczęło ono działać po raz pierwszy na prze-
łomie roku. Mieszkańcy chętnie z niego ko-
rzystali. Czy w tym roku również miasto je 
utworzy? 

Wiem, że młodzież bardzo dopytuje się 
o lodowisko, bo była to dla nich prawdziwa 
atrakcja, szczególnie w okresie ferii zimo-
wych. Pojawiły się głosy radnych, że przy 
bardzo napiętym budżecie powinniśmy 
tym roku zrezygnować z dzierżawy lodo-
wiska, bo nas na to nie stać. Ostateczną 
decyzję podejmiemy w oparciu o dane fi -
nansowe przedstawione przez skarbnika. 
Ciągle wierzę, że uda się jeszcze te pienią-
dze wygospodarować. 

Wraz z tym, które będzie oddane do użytku 
w połowie października, miasto będzie mia-
ło trzy Orliki, w tym dwa miejskie. Jak będą 
one wykorzystane w przyszłości? 

To chyba idealna sytuacja, gdy w każdej 
części miasta są boiska. Orlik na Starym 
Puszczykowie jest bardzo wykorzystywany, 
przypuszczam, że na Niwce będzie tak samo. 
Rolą CAS-u właśnie jest takie zagospodaro-
wanie czasu na terenach sportowych, by ko-
rzystało z nich jak najwięcej osób w różnych 
grupach wiekowych. Wszystko w myśl reali-
zowanego od dwóch lat hasła: „W Puszczy-
kowie wygrasz zdrowie”!

Lubi Pani sport? Uprawia jakąś dyscyplinę?
Nie mogę powiedzieć, że uprawiam 

sport regularnie. Z kijkami zaczynałam 
chodzić w czasie, gdy to jeszcze zupeł-
nie nie było popularne. Jeżdżę rowerem 
i pływam, jeśli tylko znajdę czas. Zdarza 
się, że wsiadam na kajak czy na żaglówkę 
z synem. Pan Dariusz Preisler próbował 
mnie nauczyć grać w tenisa, ale z dość 
miernym skutkiem. Natomiast od czasu, 
gdy pojęłam na czym polega jeżdżenie 
carvingowo, przynajmniej raz w roku 
z radością wyjeżdżam na narty. | 

 ROZMAWIAŁA LIDIA MAJDECKA

SPOTKANIE KLUBU OLIMPIJCZYKA IM. MARKA ŁBIKA 
Z LEKKOATLETĄ KAZIMIERZEM ZIMNYM. 
OD LEWEJ: KAZIMIERZ ZIMNY, BURMISTRZ MIASTA 
MAŁGORZATA ORNOCH TABĘDZKA, 
ZAŁOŻYCIEL KLUBU MARIUSZ FRĄCKOWIAK
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JAK ZAGOSPODAROWAĆ CAS? 

AKTUALNOŚCI

SPORTOWE OSKARY 
 | Jak co roku, władze miasta 

i Centrum Animacji Sportu, zamierza-
ją nagrodzić wybitnych sportowców 
z Puszczykowa Sportowymi Oskara-
mi. Dlatego prosimy wszystkich ludzi 
sportu, organizacje pozarządowe, 
kluby sportowe oraz szkoły o zgłasza-
nie kandydatur do tego wyróżnienia.

 | Podczas Dni Puszczykowa 
zwróciliśmy się do mieszkańców na-
szego miasta z prośbą o wypełnienie 
ankiety na temat zagospodarowania 
i funkcjonowania Centrum Anima-
cji Sportu. Ankieta miała na celu 
poznanie preferencji mieszkańców, 
co do sposobu dalszego zagospoda-
rowania CAS. 

Podobne badania miasto przeprowa-
dziło pod koniec 2009 r., znamy więc już 
odpowiedzi na niektóre pytania. Tegorocz-
na ankieta przeprowadzana była jednak 
głównie na terenie CAS, a więc wśród ludzi 
bezpośrednio zainteresowanych sportem. 
Wśród respondentów, którzy wzięli udział 
w badaniu kobiety stanowiły 45%, a męż-
czyźni 55%. Ankieta zawierała 9 pytań, w 
tym 5 pytań wielokrotnego wyboru. W su-
mie wypełniono 224 ankiety.

Największy odsetek respondentów sta-
nowiły osoby w wieku pomiędzy 19 a 40 
rokiem życia – 42%. Kolejną kategorię sta-
nowiły osoby w wieku od 13 do 18 lat – 34%. 
Osoby w wieku 41 do 60 lat – 13%, młodzież 
do 12 lat – 7%, a osoby powyżej 60 roku ży-
cia – 4%. 93% spośród badanych uważa, że 
teren przy ul. Kościelnej 7 jest właściwym 
miejscem dla Centrum Animacji Sportu.

W ankiecie zapytaliśmy mieszkańców, 
czy znane są im koncepcje zagospodaro-
wania CAS. Aż 70%respondentów odpo-
wiedziało, że takiej wiedzy nie posiada.

W badaniu poproszono także o skon-
kretyzowanie propozycji dotyczącej 

Warunkiem przyznania Oskara jest 
zdobycie medalu na Mistrzostwach 
Polski, Europy lub Świata w terminie 
od 1 czerwca 2009 do 31 sierpnia 2010 r. 
Kandydat musi być mieszkańcem Pusz-
czykowa. Po zebraniu kandydatur Bur-
mistrz Miasta powoła kapitułę, która je 
rozpatrzy.

obiektów, jakie powinny znaleźć się w 
kompleksie sportowo-rekreacyjnym CAS. 
Uzyskaliśmy następujące odpowiedzi:

 boisko do koszykówki i siatkówki – 88%
 boisko do piłki nożnej – 80%
 boisko do siatkówki plażowej – 70%
 korty tenisowe – 69%
 lodowisko – 65%
 kręgielnia – 64%
 plac zabaw dla dzieci – 62%
 budynek CAS – 57%
 ścieżka zdrowia – 48%
 teren do minigolfa – 40%
 siłownia pod chmurką – 35%

Padały też: sauna, bilard, tor do jazdy 
na rolkach, basen, ściana wspinaczkowa, 
skatepark, skocznia narciarska, tor For-
muły 1, park linowy, tor łuczniczy.

60% pytanych uważa, że teren CAS po-
winien być otwarty w godzinach 10 – 22. 
Dla 28% respondentów lepszymi godzi-
nami są 9 – 21, natomiast 12% uważa, że 
powinny to być godziny między 8 a 20.

W ankiecie pytaliśmy również o funk-
cje, jakie powinien spełniać budynek Cen-
trum Animacji Sportu. Według odpowia-
dających, powinny znaleźć się tam:

 siłownia – 77%
 sala aerobicu – 61%
 kręgielnia – 61%
 sala sportów walki – 56%
 sala do tańca – 54%
 sala squasha – 52%
 sala konferencyjna – 25%

 inne – bar, basen, bilard, sauna, łazienki, 
sala gimnastyczna

Ponad 80% respondentów uważa, że na 
terenie CAS powinna znaleźć się także ga-
stronomia. Najczęściej padały propozycje: 
bar szybkiej obsługi, kawiarenka, stoisko 
ze zdrową żywnością i przekąskami.

83% badanych uważa, że CAS powinien 
być otwarty dla mieszkańców we wszystkie 
dni tygodnia. 13% wolałoby, aby CAS funk-
cjonował do poniedziałku do soboty, zaś 9% 
uważa, że od poniedziałku do piątku. 

Zapytaliśmy także, jakie zadania powin-
no realizować centrum? Spośród podanych 
odpowiedzi mieszkańcy najczęściej wybie-
rali organizację zajęć dla dzieci i młodzieży 
– 95%, organizację zajęć rekreacyjnych 
dla dorosłych – 70%. Dalej uplasowały się: 
organizacja zajęć ruchowych na placach 
zabaw i organizacja zajęć ruchowych dla 
seniorów – po 55%. Wśród propozycji były 
także zajęcia dla niepełnosprawnych oraz 
spotkania ze znanymi sportowcami. 

Mieszkańcy powyżej 60. roku życia często 
wskazywali, że przydałoby się na terenie CAS 
miejsce, w którym można by odpocząć, wy-
pić kawę i posłuchać śpiewu ptaków. Dlatego 
CAS myśli o alei parkowej z ławeczkami oraz 
zagospodarowaniu parkowej części terenu.

Wiedza na temat preferencji miesz-
kańców pozwoli miastu lepiej i zgodnie 
z oczekiwaniami zaplanować dalszy roz-
wój działalności CAS. 

Dziękuję wszystkim tym, którzy poświę-
cili swój czas i odpowiedzieli na pytania. | 
 JOANNA HEJNOWICZ, 

 KIEROWNIK CENTRUM ANIMACJI SPORTU

Zgłoszenia prosimy kierować 
na adres mailowy: hejnowicz@pusz-
czykowo.pl lub cas@puszczykowo.pl 
do 15 października 2010 roku. 

Rozejrzyjmy się wokół siebie, na pewno 
znamy jakiegoś wybitnego sportowca! |

 JOANNA HEJNOWICZ
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AKTUALNOŚCI

SPORTOWE DNI PUSZCZYKOWA 
 |  Równocześnie z wydarze-

niami artystycznymi, które odby-
wały się na Zakolu Warty 3,4,5 wrze-
śnia w ramach Dni Puszczykowa, 
w Centrum Animacji Sportu rozgry-
wały się zawody sportowe. 

SOBOTA 
O godz. 9 zawodnicy rozegrali pierw-
szy mecz w piłkę nożną. W zawodach 
wzięło udział 12 drużyn. Po zaciętych me-
czach, pełnych poświęcenia i walki, na po-
dium stanęły trzy zespoły. 
I miejsce zajęła drużyna FGTH Puszczykowo, 
II – Kotwica Rogalinek, III – Elektro-Raf 
Mosina. Zawody przeprowadził Zbigniew 
Lisiecki, któremu pomagali Katarzyna 
Lisiecka, Łukasz Araszkiewicz i Tomasz 
Szlauderbach.

Godzinę później rozpoczęły się 
rozgrywki plażowej piłki siatkowej. 
W turnieju wzięło udział 12 drużyn. 
Najlepsza para z Puszczykowa – Robert 
Kaczmarek i Paweł Sołtysiak – zajęła 
IV miejsce. Na podium stanęły trzy drużyny 
z Poznania, które biorą udział w wielu 
ogólnopolskich turniejach: I miejsce 
– para Kugiełko, Bułkowski, II –Krzyżaniak, 
Rochowiak, III – Rozpędowski, Jakubowski. 
Zawody przeprowadził Przemysław 
Hejnowicz, trener II klasy piłki siatkowej, 
pomagała mu Paula Bendowska. 

O godz. 11 rozpoczął się turniej 
koszykówki. 
Miejsca na podium: I miejsce – Chłopcy 
do bicia z Lubonia, II – Alkoholix z Poznania, 
III – Żubry z Puszczy. Zawody przeprowadzili 
sędziowie Filip Majewicz i Jacek Przymus. 

Od wtorku 31 sierpnia rozgrywno 
turniej tenisa ziemnego seniorów.
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: 
Singiel mężczyzn: I miejsce – Janusz 
Wieczorek, II – Jarosław Nowacki, 
III – Jacek Kowal oraz Janusz Karbowiak. 
Debel mężczyzn: I miejsce – Juliusz Łuczak, 
Jacek Kowal; II – Michał Dębiński, Krzysztof 
Jassem; III– Krzysztof Kaczmarek, Grzegorz 
Pawlak. Mikst: I miejsce – Anna Smarsz, 
Tomasz Smarsz; II – Ewa Smarsz, Lesław 
Janaszek; III – Iwona Weber, Ryszard Pietrzak. 
Turniej przeprowadził Ryszard Pietrzak.

Również w sobotę odbyły się biegi 
przełajowe. Trasy zostały wyznaczo-
ne w pięknych lasach wokół Centrum 
Animacji Sportu. 
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: 
Gimnazja – dziewczęta – I miejsce 
– Agnieszka Gagat, II – Alicja Rost, 
III – Zuzanna Rost; Gimnazja – chłopcy 
– I miejsce – Mateusz Fabisiak, II – Arkadiusz 
Kordylewski; Szkoły ponadgimnazjalne 
– dziewczęta – I miejsce – Agnieszka Lis , 
II – Aleksandra Lis, III – Paulina Niewczyk. 
W kategorii open zwyciężyli Bernadeta 
Łuczak oraz Łukasz Dolata. Zawody przepro-
wadziły Lucyna Chmielarz i Bernadeta Łuczak 
– trenerki biegów średnich i długich w klubie 
Juvenia Puszczykowo. Pomagali im Marta 
Łuczak, Gerard Moliński i Michał Chmielarz. 

Rozegrany został turniej szacho-
wy. Dziękujemy Karolowi Majewskiemu 
– Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej – za udostępnienie salki, 
w której rozegrane zostały zawody. 
W kategorii szkół podstawowych zwyciężyli: 
I miejsce – Andrzej Biernacki, II – Kuba 
Woltman, III – Bartek Szczepaniak i Filip 
Skibiński, w kategorii gimnazjów – I miejsce 
– Wojtek Niedbała; w kategorii open: 
I miejsce – Stanisław Wasiak, II – Kazimierz 
Malkowski, III – Piotr Zielewicz. Zawody 
przeprowadził Kazimierz Malkowski, anima-
tor zajęć szachowych dla dzieci i młodzieży. 

W sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 rozegrano turniej 
badmintona. 
W kategorii szkół podstawowych klasy 1-3 
zwyciężyli: I miejsce – Kuba Kędziora, II – Igor 
Styła; gimnazja – I miejsce – Paweł Bakun, 
II – Mateusz Kędziora, III – Kacper Mazur; 
kategoria open: I miejsce – Kuba Krakowski, 

II – Marek Kędziora, III – Marcin Rembowski. 
Zawody poprowadził Jakub Janaszek – trener 
badmintona w klubie PTS Puszczykowo. 

Na kortach przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 odbył się turniej tenisa ziem-
nego dzieci i młodzieży. Zawodników 
podzielono na trzy grupy. 
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: 
klasy 1-4 szkół podstawowych: I miejsce 
– Damian Broda, II – Piotr Wielowiejski, 
III – Marcin Kański; klasy 5-6 szkół podsta-
wowych – I miejsce – Marcin Fąs, 
II – Agnieszka Fąs, III – Bartek Milne; 
gimnazja – dziewczęta – I miejsce – Alina 
Heller, II – Agnieszka Fąs, gimnazja – chłopcy 
– I miejsce – Paweł Bakun, II – Szymon Milne, 
III – Marcin Fąs. Turniej tenisa zorganizował 
i przeprowadził Dariusz Marek Preisler 
– dyplomowany trener tenisa.

Na Orliku przy ul. Jarosław-
skiej odbył się Turniej Piłki Nożnej, 
w którym wzięły udział drużyny radnych 
i pracowników UMiG Mosiny, policji oraz 
połączone siły nauczycieli oraz radnych 
i pracowników UM w Puszczykowie. 
I miejsce zajęła drużyna policji, na II miejscu 
uplasowali się radni i pracownicy UMiG 
Mosina, natomiast III miejsce przypadło 
drużynie nauczycieli oraz radnych 
i pracowników UM w Puszczykowie. 
Nad sprawną organizacją turnieju czuwał 
Tomasz Koczajewski – animator zajęć 
sportowych na Orliku.

NIEDZIELA 
Na sali gimnastycznej SP nr 1 roze-
grano turniej tenisa stołowego.
Zawody poprowadził Zbigniew Milewski. 
W kategorii kobiet zwyciężyły: I miejsce 
– Aleksandra Szłapka, II – Halina Bakun, 
III – Anna Szłapka. W kategorii mężczyzn 
zwyciężyli: I miejsce – Jacek Mazurek, 
II – Paweł Bakun, III – Szymon Milne.

Na Zakolu Warty odbyły się za-
wody wędkarskie. Wzięło w nich udział 
wielu pasjonatów tego sportu. 
W kategorii młodzieżowej najlepsze miejsca 
zajęli: I– Krzysztof Przybył, II – Jakub Nowak, 
III – Michał Weber. Natomiast w kategorii 
senior zwyciężyli: I miejsce – Kazimierz 
Anioła, II – Patryk Szulc, III – Maciej Połomski. 
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AKTUALNOŚCIZawody zorganizował Przemysław Stefaniak, 
prezes Koła Wędkarskiego PZW przy Urzędzie 
Miejskim w Puszczykowie.

W programie drugiego dnia Spor-
towych Dni Puszczykowa znalazł się 
także Piknik Olimpijski. Centrum 
Animacji Sportu oraz Klub Olimpij-
czyka zaprosiły do naszego miasta 
dwóch wspaniałych sportowców, 
którzy reprezentowali nasz kraj na 
wielu arenach międzynarodowych. 

Marek Łbik – patron puszczykow-
skiego Klubu Olimpijczyka – to znany pol-
ski kanadyjkarz. Dwukrotnie zdobywał 
mistrzostwo świata na dystansie 500 m. 
Reprezentant Polski na olimpiadzie w Mo-
skwie (1980) oraz w Seulu (1988). Srebrny 
i brązowy medalista z Seulu. 

Lech Piasecki to polski kolarz szoso-
wy i torowy, mistrz świata amatorów i to-
rowy mistrz świata zawodowców. W 1984 
r. zdobył tytuł mistrza Polski w jeździe in-
dywidualnej na czas. W 1985 r. zwyciężył 
w Wyścigu Pokoju. Na mistrzostwach 
świata w kolarstwie szosowym zdobył zło-
ty medal w gronie amatorów w wyścigu 
ze startu wspólnego. Zdobył też tytuł mistrza 
Polski w jeździe indywidualnej na czas oraz 
– z Zenonem Jaskułą – w jeździe na czas 
parami. W 1988 r. zdobył w Gandawie ty-
tuł torowego mistrza świata zawodowców 
w wyścigu na 5000 m na dochodzenie. 

Obecnie współpracuje m.in. przy organiza-
cji Tour de Pologne. 

Podczas pikniku można było wziąć 
udział w wycieczce rowerowej, którą 
poprowadzili zaproszeni goście. Olim-
pijczycy przeprowadzili wyścigi dla dzieci 
i dorosłych na rowerkach stacjonarnych, 
które udostępnił salon sportowy Decathlon 
ze Swadzimia. 
W poszczególnych kategoriach wiekowych 
zwyciężyli: dzieci do 10 lat – dziewczynki: 
I miejsce – Ola Czabańska, II – Alicja Lis, 
III – Wiktoria Libera. Chłopcy: I miejsce 
– Mikołaj Iwanicki, II – Miłosz Lewandowski, 
III – Damian Sołtysiak. Szkoły podstawowe 
11-13 lat dziewczynki: I miejsce – Ola Szłapka, 
II – Alicja Kaczmarek. Chłopcy: I miejsce 
– Damian Wrzos, II – Kuba Szklarski, 
III – Sebasti an Rewers. Gimnazja 14-16 lat 
dziewczęta: I miejsce – Ola Lis, II – Małgosia 
Jassem, III – Aga Lis. Chłopcy: I miejsce – Juliusz 
Nowakowski, II – Jakub Łakomy, III – Pawel 
Bakun. Kategoria open kobiety: I miejsce 
– Ewa Linkowska, II – Dorota Libera, 
III – Iza Wawrzyniak. Mężczyźni: 
I miejsce – Michał Szuster, II – Piotr Linkowski, 
III – Eugeniusz Brzykcy.

Po raz pierwszy można było także 
rywalizować w turnieju piłkarzy-
ków. Ta gra cieszy się w Centrum Animacji 
Sportu dużym powodzeniem. 
W turnieju zwyciężyli: I miejsce – Łukasz 
Brzeźniak, II – Juliusz Nowakowski, 
III – Piotr Szczerbal. Na koniec zwycięzcy 
mogli zmierzyć się z naszymi olimpijczykami, 
którzy okazali się równie dobrymi graczami, 

jak nasi zawodnicy. Turniej zorganizował 
i przeprowadził Daniel Błaszyk.

Dużym powodzeniem cieszyła się także 
bezpłatna smaczna grochówka, którą przy-
gotowała właścicielka jadłodajni „Pychot-
ka” Dorota Libera.

Podczas obu dni między uczestnika-
mi zawodów i kibicami, a także na zakolu 
Warty można było spotkać Elizę Poprawkę, 
która wspierała Centrum Animacji Spor-
tu w pozyskiwaniu informacji na temat 
zagospodarowania terenu CAS. Razem 
z nią mieszkańcy wypełnili ponad dwie-
ście ankiet, dzięki którym CAS dowiedział 
się, jak widzą oni jego funkcjonowanie 
w przyszłości (wyniki ankiety na s. 3).

Wszyscy obecni mogli obejrzeć po-
kaz capoeiry – brazylijskiej sztuki walki 
i wziąć udział w darmowej lekcji. 

Centrum Rehabilitacji i Hipoterapii 
REH-MED+, które mieści się w ORW 
„Wielspin” w Puszczykowie udostępniło 
bryczkę oraz kucyka, na którym dzieci mo-
gły odbyć przejażdżki, a także ufundowało 
nagrody w postaci karnetów na masaże. 

W namiocie firmy Decathlon można 
było nie tylko startować na wypożyczo-
nych do wyścigów rowerkach stacjonar-
nych, ale także zapoznać się z bogatą ofer-
tą sklepu. 

Hurtownia sportowa Sportech z Lubo-
nia ufundowała puchary dla zwycięzców 
w turnieju singla mężczyzn w tenisie. 

W sobotę relację z święta naszego miasta 
przekazała telewizja WTK z jej reporterem 
– Marcinem Urbasiem, znanym polskim 
sprinterem, wielokrotnym medalistą Halo-
wych Mistrzostw Europy. Marcinowi bar-
dzo podobała się nasza impreza i obiecał 
odwiedzić nas ponownie, jeśli tylko nada-
rzy się ku temu okazja. 

Dziękuję sponsorom za wsparcie, sę-
dziom i pracownikom za pomoc w orga-
nizacji imprezy, a zawodnikom za udział 
w zawodach. Jeszcze raz udowodniliśmy, 
że sport to fantastyczny sposób na życie. | 

 JOANNA HEJNOWICZ
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TURNIEJ 
O PUCHAR PREMIERA

 | Turniej Orlika o Puchar 
Donalda Tuska, rozgrywany na 
boiskach Orlik w całej Polsce, roz-
począł się 10 września, a zakończy 
się 23 października 2010 r. fi nałem 
w Warszawie. Impreza skierowa-
na jest do dzieci w wieku 10-11 oraz 
12-13 lat. 25 września odbyły się eli-
minacje wojewódzkie. 

W Puszczykowie turniej odbył się 15 i 16 
września 2010 r. na Orliku przy ul. Jaro-
sławskiej. Nad całością rozgrywek czuwał 
Tomasz Koczajewski. 
W kategorii wiekowej roczników 1999-2000 
wystąpiły zespoły:
UKS Jedynka Puszczykowo, w składzie: 
Sebasti an Lenarczyk, Jakub Koszela, 
Kacper Buczko, Mikołaj Jakubowski, Bogumił 
Brzozowski, Piotr Jakubowski, Wiktor 
Kędziora, Jakub Kowal, Andrzej Ławniczak 

Marcin Popławski. Opiekun Zdzisław Fiotua.
Szkoła Podstawowa nr 2, w składzie: Jędrzej 
Bręczewski, Maciej Czyż, Łukasz Kopczyński, 
Piotr Górka, Jan Kujawa, Adam Borkowski, 
Marcel Gawroński, Jan Światowy, Jan Osuch, 
Jędrzej Kowal. Opiekun Michał Przybylski.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie, 
w składzie: Jakub Woltman, Filip Tomczak, 
Filip Grabowski, Jakub Admoliński, 
Jakub Zawartowski, Grzegorz Strojny, 
Hubert Salomon, Marcel Świerczyński, 
Eryk Grzegorski, Michał Jakubowski. 
Opiekun Wiesław Bartkowiak.
Klasyfi kacja końcowa: 
I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2, 
II miejsce: UKS Jedynka Puszczykowo, 
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1
W kategorii roczników 1997-1998 wystąpiły 
następujące zespoły:
UKS Jedynka Puszczykowo, w składzie: 
Tomasz Ratajczak, Tomasz Szcześniak, 
Krzysztof Malicki, Filip Miś, Jakub Ignor, 
Tomasz Zawada, Hubert Szymański, 

Wojciech Fiotua, Szymon Majewski, Wojciech 
Zawada. Opiekun Przemysław Kaźmierczak.
Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2 
Puszczykowo w składzie: Maksymilian Behr, 
Patryk Nowacki, Marcin Habernik, Marcin 
Fąs, Mateusz Andrzejak, Karol Draganow, 
Dawid Zdanowski, Arkadiusz Marcinkowski, 
Sebasti an Przyłucki, Aleksander Wachowiak.
Opiekun Przemysław Hejnowicz.
Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1 
w Puszczykowie, w składzie: Adam Skołda, 
Kamil Sawiński, Marcin Szejn, Jakub Szklarski, 
Adrian Wieczorek, Dawid Tritt , Artur Rożek, 
Sebasti an Rewers, Sebasti an Szczepski, 
Arkadiusz Stegnewski. Opiekun Wiesław 
Bartkowiak.
Klasyfi kacja końcowa: 
I miejsce: UKS Jedynka Puszczykowo, 
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2, 
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1.

Turniej odbył się pod patronatem Cen-
trum Animacji Sportu w Puszczykowie, 
który ufundował puchary dla wszystkich 
drużyn. Mecze były bardzo wyrównane. 
Młodzi zawodnicy wykazali się dużymi 
umiejętnościami. 

Zwycięzcy rozgrywek eliminacyjnych 
wywalczyli awans do kolejnej fazy turnieju 
– eliminacji wojewódzkich, które odbędą 
się od 21 września do 1 października 2010 
r. Najlepsze drużyny w fi nałach wojewódz-
kich oraz fi nale krajowym otrzymają atrak-
cyjne nagrody. 

25 września odbyły się eliminacje 
wojewódzkie. 
Wzięły w nim udział drużyny: Rocznik 
1999-2000 chłopcy: Szkoła Podstawowa 
Jeziorki, Szkoła Podstawowa nr 2 
Puszczykowo, Zespół Szkolny Krosno
I miejsce w klasyfi kacji końcowej zajął 
Zespół Szkolny Krosno, II miejsce zajęła 
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie, 
III miejsce – Szkoła Podstawowa Jeziorki. | JH

SPŁYW ZE SZPAKAMI 
 | Od kolorowych wioseł i kajaków 

zaroiło się 11 września w Puszczyko-
wie na zakolu Warty. Z naszego mia-
sta wypływał V Spływ ze Szpakami.

Organizatorem spływu był Uczniowski 
Klub Sportowy UKS 55 przy Szkole Podsta-
wowej nr 55 w Poznaniu, którego prezesem 
jest Izabela Dylewska – znana kajakarka, 
medalistka olimpijska z Seulu i Barcelony.

Uczestników imprezy powitał na za-

kolu wiceburmistrz Puszczykowa – To-
masz Zwoliński w towarzystwie Izabeli 
Dylewskiej, dyrektora CRKF „Akwen” 

w Czerwonaku – Bogdana Sękowskie-
go oraz dyrektora GOSiR-u w Dopiewie 
– Marcina Napierały. Centrum Animacji 
Sportu reprezentowała Joanna Hejnowicz.

Dzięki uprzejmości CAS każdy uczestnik 
spływu otrzymał na starcie wodę i droż-
dżówki z piekarni p. Jacka Błaszkowiaka. 
Na mecie w Czerwonaku czekał na kajaka-
rzy ciepły posiłek oraz wiele piknikowych 
atrakcji.

Pogoda dopisała, a spływ możemy zali-
czyć do udanych. Zapraszamy za rok! | JH
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AKTUALNOŚCIHISTORYCZNY SUKCES 
PUSZCZYKOWSKIEGO TENISA

 | Puszczykowianin Damian Bro-
da 11 września br. wygrał w Szamo-
tułach Otwarte Grand Prix i Mistrzo-
stwa Wielkopolski w minitenisie 
(kat. 2002). Patronem zawodów był 
Polski Związek Tenisowy. Damian 
jest wychowankiem trenera Dar-
ka M. Preislera i od roku członkiem 
Akademii Tenisowej „Angie”. 

Sukces Damiana i jego trenera jest 
spektakularny i bezprecedensowy w hi-
storii puszczykowskiego tenisa. Jeszcze 
nikomu nie udało się dotrzeć do tej fazy 
wojewódzkich rozgrywek. Dla młodej 
Akademii Tenisowej jest to pierwszy ofi -
cjalny mistrzowski tytuł, więc ma znacze-
nie historyczne. 

NASZ SZACHISTA 
W WALCE O MISTRZOSTWO 

 | Wojtek Niedbała, uczeń klasy 
1 a Gimnazjum nr 1 im. Alberta Ein-

steina w Puszczykowie wziął udział 
w Mistrzostwach Międzywojewódz-
kich Juniorów w szachach. Zajął 
14. miejsce. Tylko 2 punkty zabrakły 
mu do awansu do Mistrzostw Polski. 
W grudniu powalczy jeszcze jednak 
o bilet na fi nały Mistrzostw Polski.

Mistrzostwa Międzywojewódzkie Ju-
niorów w szachach rozegrano w dniach 
17-24 września w Żerkowie. Był to kolej-
ny etap eliminacji do Finału Mistrzostw 

Polski dla dzieci i młodzieży. Startowało 
ponad 140 zawodników. 

Wojtek Niedbała grał w grupie C13 
(rocznik 1997-1998). Jest to grupa olimpij-
ska i ze względu na wysoki poziom star-
tujących została nazwana „grupą śmierci”. 
Mnóstwo faworytów, a tylko 4 awanse. 
Wojtek z dorobkiem 4 wygranych i 5 po-
rażek zajął 14. miejsce i do awansu do Mi-
strzostw Polski zabrakło mu 2 punktów. 
Jednak ma jeszcze jedną szansę powal-
czyć o bilet na Finały Mistrzostw Polski 
na grudniowym Turnieju Ostatniej Szansy 
w Karpaczu. |  NA PODST. RELACJI 

 SĘDZIEGO MACIEJA SROCZYŃSKIEGO

Już sam start w Grand Prix jest nie lada 
wyróżnieniem, a co dopiero zwycięstwo 
w całych zawodach. Damian Broda do fi -
nału miał ciężką drogę, musiał pokonać 
zawodników z kilku polskich ośrodków 
tenisowych. 

Zdaniem trenera, Damian ma praw-
dziwy talent i znacząco wyróżnia się na tle 
swoich rówieśników. Jest zdyscyplinowany, 
zrównoważony i doskonale rozwinięty mo-
torycznie. Mama mistrza mówi, że Damian 
kocha tenis i każdą wolną chwilę spędza 
na korcie, a od pewnego czasu – zmotywo-
wana przez syna – też sięgnęła po rakietę. 

Tydzień wcześniej – 4 września – Da-
mian wygrał turniej tenisa dzieci organizo-
wany z okazji Dni Puszczykowa. |  DR POINT

MISTRZ WIELKOPOLSKI DAMIAN BRODA 
I JEGO TRENER D.M. PREISLER

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe zaprasza w dniu 27 grudnia 2010 roku na
ŚWIĄTECZNY TURNIEJ TENISOWY DEBLA PANÓW i MIKSTA PTS 2010
Kategoria wiekowa – co najmniej + 35
REGULAMIN:
1. W turnieju mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 
co najmniej 35. rok życia. 
2. Turniej ma charakter wyłącznie amatorski!
3. Pary w deblu i mikście są dobierane. 
4. Losowanie debla męskiego i rozpoczęcie gier o godz. 14.00
5. Losowanie miksta i rozpoczęcie gier o godz. 17.00. 

Zapisy – e-mail: preisler@tenispreisler.pl
Dyrektor Turnieju – Darek Marek Preisler: 
tel. +48 600 487 486

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu 
i skrócenia rozgrywek w przypadku zbyt dużej ilości zawodników.
 ZARZĄD PTS
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ELIMINACJE MIEJSKIE 

Eliminacje Miejskie w Piłce 
Nożnej Szkół Podstawowych 

Odbyły się 7 września na puszczykow-
skim Orliku. Zawody były wyrównane 
i zostały rozstrzygnięte w rzutach karnych. 
W podstawowym czasie spotkanie zakoń-
czyło się wynikiem 3 : 3, w rzutach karnych 
4 : 1 zwyciężyła reprezentacja SP 1.
Zespoły wystąpiły w następujących składach: 
SP1 – Arkadiusz Stegnerski, Artur Rożek – 2 
bramki, Tomasz Zawada – 1 bramka, 
Adam Skołuda, Jakub Koszela, Jakub 
Zawartowski, Hubert Salomon, Szymon 
Duszczak. Opiekun Wiesław Bartkowiak.
SP2 – Dawid Zdanowski, Paweł Kowalewski, 
Jan Kujawa, Wiktor Kędziora, Sebasti an 
Leonarczyk, Łukasz Kopczyński, Maksymilian 
Behr, Krzysztof Halicki, Michał Łukaszewicz, 
Jędrzej Breczewski, Marcin Fąs. Opiekun 
Michał Przybylski.

Eliminacje Miejskie w Piłce Nożnej 
szkół gimnazjalnych

W tym samym dniu na Orliku odbyły 
się eliminacje gimnazjów. W eliminacjach 
zwyciężyło Gimnazjum nr 1 – 5 : 1.
Składy zespołów:
G1 – Wojciech Borkowski, Paweł Zieliński, 
Mikołaj Włodarczyk, Jędrzej Pawlicki – 1 
bramka, Piotr Dziedzic – 2, Wojciech 
Baraniak, Maciej Baraniak – 1, Jakub 
Drajerczak – 1. Opiekun Wiesław Bartkowiak.
G2 – Mateusz Czerniak, Patryk Gerke, 
Szymon Majewski, Alan Draganow, 

Tymoteusz Tomczak, Tomasz Szcześniak, 
Dominik Biesiada, Aleks Wawrzykiewicz. 
Opiekun Przemysław Hejnowicz.

Sztafetowe Biegi Przełajowe szkół 
podstawowych i gimnazjalnych

22 września przy pięknej słonecznej 
pogodzie, na zakolu Warty odbyły się szta-
fetowe biegi przełajowe. W kategorii szkół 
podstawowych reprezentacje tworzyło 
5 dziewcząt i 5 chłopców. 
Zwyciężyła reprezentacja SP 2 w składzie 
– Ewa Orzechowska, Agnieszka Hetman, 
Marta Jajczyk, Nel Ordon, Marta Dec 
– opiekun Marzenna Johaniewicz. 
Maciej Czyż, Adam Karalus, Dawid Zdanowski, 
Sebasti an Leonarczyk, Krzysztof Halicki 

– opiekun Michał Przybylski.
SP1 – Weronika Piłacik, Karolina Krzyżańska, 
Julia Cywińska, Klaudia Wesołowska, Monika 
Maćkowiak – opiekun Maria Taraszkiewicz. 
Grzegorz Strojny, Tomasz Zawada, Sebasti an 
Rewers, Jakub Koszela, Marcel Świerczyński 
– opiekun Wiesław Bartkowiak.
Wśród gimnazjów reprezentacje dziewcząt 
i chłopców walczyły oddzielnie, a zespół 
tworzyło 10 uczniów. W kategorii dziewcząt 
i chłopców zwyciężyły SP 2 i G 2.
G1 dziewczęta – Anna Stempniak, Anna 
Kucharczyk, Anna Rożek, Barbara Kucharczyk, 
Ksenia Solovjeva, Marta Waszak, Natalia 
Borowiecka, Monika Wolgetan, Ewelina 
Nowicka, Amanda Czaplicka – opiekun 
Marlena Jagaciak.
G2 – Alina Heller, Joanna Biedroń, Agnieszka 
Gagat, Magdalena Samol, Zuzanna Talarczyk, 
Alicja Rost, Wiktoria Wojciechowska, 
Joanna Krzemkowska, Magdalena Majewska, 
Natalia Gagat – opiekun Karina Buczkowska.
G1 chłopcy – Szymon Wawrzyniak, 
Jan Brzyski, Jędrzej Pawlicki, Piotr Dziedzic, 
Jakub Ignor, Paweł Zawada, Krzysztof 
Woźniak, Karol Nagórski, Jonasz Mazur, 
Adam Piwosz – opiekun Wiesław Bartkowiak. 
G2 – Patryk Gerke, Paweł Bakun, Mikołaj 
Danielewicz, Maksymilian Kwaśniewski, 
Krysti an Ziomek, Adrian Kasprzak, 
Aleks Wyrzykiewicz, Jakub Nowak, Mateusz 
Fabisiak, Szymon Milne – opiekun Przemysław 
Hejnowicz. |  ZBIGNIEW GORZELANNY
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