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Letnie warsztaty tenisowe 2011Wakacje judoków

Dziennikarze - twardziele

sport

Kolejny obóz za nami, kolejne niezapomniane wrażenia, kolejne 
emocje i nowe doświadczenia. Już po raz drugi dzieci z wojewódz-
twa wielkopolskiego, powiatów poznańskiego, obornickiego, 
nowotomyskiego, z gmin Mosina, Oborniki, Komorniki, Luboń, 
Poznań, Buk, Opalenica (te wszystkie dzieci należą do Akademii 
Judo) wakacje spędziły na sportowo w nadmorskim Dźwirzynie. 
Nasz ośrodek, położony tuż przy morzu, do którego mieliśmy za-
ledwie 20m, dysponował okazałym terenem sportowo-rekreacyj-
nym, mieszczącym się pośród licznych drzew i zieleni. 
Oprócz ciekawych przyrodniczo terenów, mieliśmy również oka-
zję trenować w wyjątkowym dojo, które posiadało bezpośredni 
widok na morze. Obiekt został oczywiście w pełni przez nas wyko-
rzystany, ponieważ oprócz treningów na macie mogliśmy również 
pograć w siatkówkę, pobawić się na placu zabaw czy też pracować 
nad swoją kondycją na licznych wzniesieniach pośród drzew.
Kilka pierwszych dni obozu byliśmy zmuszeni przetrwać w nie-
pewności, gdyż aura co chwilę sprawiała deszczowe niespodzian-
ki, ale gdy tylko pojawiało się odrobinę słońca na niebie, starali-
śmy się to w pełni wykorzystać, spędzając czas na plaży podczas 
licznych ćwiczeń na piasku, zabaw z chustą „kamzy”, czy też kąpieli 
morskich.Każdy dzień był przez nas witany spacerem lub krótkim 
biegiem na plaży. Po śniadaniu, gdy najczęściej wszystkie pokoje 
były już wysprzątane, udawaliśmy się na pierwsze zajęcia sporto-
we, podczas których trenowaliśmy na macie, biegaliśmy w lesie 
lub bawiliśmy się na plaży. Po obiedzie wszyscy odpoczywali w 
swoich pokojach, aby zbierać siły na zajęcia popołudniowe, które 
jeśli tylko dopisywała pogoda, odbywały się na plaży. Wieczorami 
zawsze czekały na nas jakieś atrakcje. Oprócz konkursu „mam ta-
lent”, chętni brali również udział w wyborach miss i mistera obo-

zu, prezentowali swoje zdolności artystyczne w tradycyjnej już 
„koloriadzie”, wspinali się po drzewach w parku linowym, a także 
mieli okazję, tuż po zmroku na plaży, wypuścić swój własny lam-
pion. Wszyscy wojownicy mieli także szanse wykazać się swoimi 
umiejętnościami w trakcie zorganizowanych na obozie zawo-
dów, podczas których nie zabrakło bardzo emocjonujących poje-
dynków, szczególnie w kategorii najmłodszych judoków, spośród 
których niektórzy mieli zaledwie 6 lat.
Po pracowitym i pełnym pozytywnych wrażeń obozie wróciliśmy 
do domów, zadowoleni i bogatsi o wspomnienia na długie lata. 
Teraz pozostaje nam tylko z niecierpliwością wyczekiwać następ-
nego obozu zimowego, na którym, miejmy nadzieję, spotkamy się 
w tym samym lub jeszcze liczniejszym gronie. Do zobaczenia...
Ze sportowym pozdrowieniem, Akademia Judo!

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe z 
powodzeniem, jak co roku zorganizowało 
Letnie Warsztaty Tenisowe dla dzieci i mło-
dzieży z Puszczykowskich Szkół Podsta-
wowych i Gimnazjum. Zajęcia pod okiem 
Trenera Tenisa D.M. Preislera odbywały 
się w ramach programu „TENISOWE LATO 
2011” od poniedziałku do piątku na kor-
tach ziemnych CAS przy ulicy Kościelnej 7.
Dzieci miały do wyboru trzy turnusy 
I 29.06.-08.07., II 08-12.08. oraz III 16-
22.08.2011. Uczestnictwo w jednym tur-
nusie nie wykluczało udziału w pozosta-
łych dwóch. Wystarczyło opłacić roczną 
składkę członkowską PTS w wysokości 
40,00 złotych. Organizatorom udało się 
zachęcić do nauki tenisa łącznie kilkudzie-
sięciu młodych sportowców. Wszyscy mie-
li zapewniony sprzęt tenisowy i piłki.
Dzieci rozpoczynające naukę poznawa-
ły od podstaw nową dyscyplinę sportu, 
uczyły się trudnej sztuki opanowania 
piłki, podstawowych uderzeń, uchwytów 
rakiety, ustawień na korcie i pojęć. Inne, 
te bardziej zaawansowane korzystały z 
rad trenera doskonaląc swój warsztat te-
nisowy, rozgrywając sparingi, turnieje i 
mecze na punkty. 
Po tenisie można było skorzystać z oferty 
przygotowanej przez CAS i wziąć udział w 
grach zespołowych, konkursach, zabawach, 

biegach, ćwiczeniach ogólnorozwojowych. 
W praktyce oznaczało to, że uczestnicy tur-
nusów mogli przebywać na terenie ośrod-
ka po okiem trenera i pani instruktor, Ani 
od rana do popołudnia. Dzięki temu grupy 
początkowe już po kilku dniach swobod-
nie opanowały podstawy gry.

Kapryśna deszczowa aura nie pokrzyżo-
wała zamierzeń organizatorów i wszyst-
kie zajęcia odbyły się zgodnie z planem.
Tenisową akcję koordynował i prowadził 
trener D.M. Preisler.
   Dr Point

26 sierpnia w Parku Tenisowym Olimpia 
odbyły się pierwsze Otwarte Mistrzostwa 
Poznania Dziennikarzy w Tenisie. Zawodni-
cy swoje mecze mieli rozgrywać systemem 
grupowym „każdy z każdym”. O wyjściu z 
grupy decydowała ilość wygranych poje-
dynków i ilość zebranych punktów. Organi-
zatorzy zapewnili dziennikarzom znakomi-
te warunki i cenne nagrody, nie mieli tylko 
wpływu na pogodę. Dzień turnieju miał być 
jednym z najgorętszych dni w roku. I rze-
czywiście nic nie zapowiadało, że na niebie 
pojawi się jedna, choć malutka chmurka. 
Pustynne niemal warunki prawdopodob-
nie spowodowały, że kilku graczy mimo 
wcześniejszych zapowiedzi uczestnictwa, z 
turnieju po prostu zrejterowało. 
Na korty Olimpii stawili się więc sami 
twardziele, na których żadnego wrażenia 
nie robił lejący się z nieba słoneczny żar i 
wszechobecna duchota.
W takiej to scenerii dziennikarze posta-
nowili udowodnić sobie i nie tylko, że 
prócz znakomitego władania piórem 
potra£ ą też całkiem nieźle manewrować 
rakietą tenisową.

Po kilku godzinach morderczych zmagań 
rozegrano dwa pół£ nały, w których spotkali 
się Janusz Ansion i Maciej Kiełbowicz oraz 
Sławek Lechna i Krzysztof Ratajczak.
Ostatecznie cały turniej wygrał i Mistrzem 
Poznania Dziennikarzy został Janusz 
Ansion, który kilka tygodni wcześniej 
na kortach Warszawianki zdobył - także 
wśród dziennikarzy - mistrzostwo Polski.
Sponsorami imprezy byli: Aviva, Olandia, 
Szopt, Restauracja „U mnie, czy u Ciebie”, 
Ławica Golf Poznań, Babolat i D.M. Preisler.

Klasy£ kacja końcowa Mistrzostw Pozna-
nia Dziennikarzy 2011 r.
1. Janusz Ansion
2. Maciej Kiełbowicz
3. Sławek Lechna
4. Krzysztof Ratajczak
5. Darek Marek Preisler
6. Rafał Wąsowicz
7. Maciej Łosiak
8. Krzysztof Kaczyński
9. Paweł Rychter
D.P.

Kronika policyjna
• 12.06 w Mosinie miała miejsce kradzież z włamaniem do domu 

jednorodzinnego, z którego skradziono złoto, sprzęt RTV, straty 
oszacowano na około 8 000 zł;

• 14.07 we wsi Krosinko dokonano oszustwa przy zakupie przez In-
ternet /Allegro/ papierosów o wartości 250 zł;

• 13.07- 14/07 policjanci z mosińskiego komisariatu zatrzymali do 
kontroli kilkoro pijanych rowerzystów, mieli oni od 0,35-1,39mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu;

• 15.07 zatrzymano do kontroli kierującego ciągnikiem we wsi Dy-
maczewo Stare, który miał we krwi 0,31mg/l alkoholu;

• 18.07 w Mosinie miało miejsce zniszczenie mienia na kwotę około 
500 zł, oraz groźby w stosunku do właściciela lokalu;

• 20.07 w Mosinie w Wydziale Komunikacji posłużono się skradzio-
nym dowodem osobistym w celu rejestracji pojazdu;

• 29.06 w Mosinie i w Czapurach dokonano kradzieży układu wy-
dechowego oraz relingów od samochodów Fiat Ducato i Nisan 
Navara, straty oszacowano na 5000 i 5500 zł. 

• 22.07 we wsi Rogalin stwierdzono zgon jednego z mieszkańców 
gminy (bez udziału osób trzecich);

• 28.07 w Mosinie na ul. Skrytej został uszkodzony samochód oso-
bowy marki BMW- straty oszacowano na 2500zł, tego dnia zo-
stał uszkodzony płot przy posesji domu jednorodzinnego- straty 
wyniosły 800 zł;

• 06.08 w Mosinie nieznani sprawcy dokonali kradzieży narzędzi 
rolniczych z działki budowlanej- straty oszacowano na 2000 zł;

• 07.08 w Mosinie skradziono z samochodu osobowego marki Mer-
cedes Benz   damską torebkę wraz z dokumentami, telefonem 
komórkowym i gotówką w wysokości 120 zł;

• 08-09.08 we wsi Krosno nieznani sprawcy dokonali kradzieży lu-
sterek zewnętrznych samochodu osobowego marki Nissan Pri-
mera - straty wyceniono na 300 zł;

• 13.08 we wsi Sasinowo zatrzymano kierującego rowerem, który 
miał w wydychanym pow. 0,91 mg/l alkoholu;

• 14.08 w Mosinie rowerzysta, którego zatrzymano do kontroli dro-
gowej miał w wydychanym powietrzu 1,26 mg/l alkoholu;

• 16.08 w Krośnie z posesji prywatnej nieznani sprawcy skradli 
wiertarki;

• 26.08 we wsi Rogalinek wyłudzono usługę telekomunikacyjną  o 
wartości 1132 zł na szkodę jednej z £ rm;

• 28.08 w Mosinie nastąpił zgon mężczyzny, biegły stwierdził, że 
miało to miejsce bez udziału osób trzecich.

Apel  policji
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby zachowują-
ce się w dziwny i podejrzany sposób wokół naszych mieszkań 
i posesji, a zwłaszcza w pobliżu nowych domków jednorodzin-
nych i bloków mieszkalnych. Nasiliły się kradzieże z włamaniem. 
Informacja
Obecnie obowiązki Komendanta Policji w Mosinie pełni mł. aspi-
rant Grzegorz  Dominiczak         J.Sz.


