Otwarcie kompleksu boisk Orlik 2012
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Sportowa atmosfera towarzyszyła otwarciu kompleksu boisk Orlik 2012 w Puszczykowie.

Zaproszeni piłkarze poznańskiej Warty - Tomasz Magdziarz i Piotr Reiss - wybili pierwsze piłki
na boisko, a uczniowie z puszczykowskich szkół rozegrali pokazowe mecze w piłkę nożną oraz
w siatkówkę.

Po uroczystym przecięciu wstęgi przez burmistrz Puszczykowa Małgorzatę Ornoch-Tabędzką
oraz dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Tomasza Wiktora,
obiekt został poświęcony przez proboszcza parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny ks.
Wojciecha Pieprzycę.
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Burmistrz Puszczykowa podziękowała wszystkim za włożony trud: wykonawcom,
podwykonawcom oraz pracownikom Urzędu Miejskiego - w szczególności p. Barbarze
Mulczyńskiej - Dywan, kierownikowi Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Na uroczystość przybyli również: Starosta Poznański Jan Grabkowski, Przewodniczący Komisji
Sportu Sejmiku Wojewódzkiego Waldemar Witkowski, Poseł RP Arkady Fiedler, burmistrzowie
Mosiny i Wójt Komornik oraz puszczykowscy Radni.

Z okazji otwarcia kompleksu dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Tomasz Wiktor oraz Burmistrz Mosiny Zofia Springer podarowali nam piłki
do gry.

Puszczykowski „Orlik” jest 11 inwestycją oddaną do użytku w powiecie poznańskim w ramach
rządowo-samorządowego projektu budowy ogólnodostępnych obiektów sportowych. Prace przy
ul. Jarosławskiej zakończyły się 15 sierpnia i już od tego czasu boiska cieszą się dużym
zainteresowaniem.

Obiekt udostępniany jest bezpłatnie w dni powszednie w godzinach 15 - 22 (w godzinach 8 14.30 odbywają się tam zajęcia szkolne) oraz w weekendy w godzinach 12 - 20.

Nad wykorzystaniem obiektu czuwa trener środowiskowy, który będzie m. in. organizował
zawody sportowe oraz weekendy z piłką na świeżym powietrzu.

Jest to pierwszy „Orlik” w Puszczykowie, ale nie ostatni. Miasto zamierza starać się o dotacje
na jeszcze jeden obiekt tego typu.
REGULAMIN KOMPLEKSU BOISK ORLIK 2012 W PUSZCZYKOWIE Gospodarzem
boiska jest p. Koczajewski - kontakt pod nr tel. 061 8 133 751.
Fotorelacja z wydarzenia patrz:
Wydarzenia w Obiektywie
.
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