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tenis BezpłatniE

| Po sukcesie, jakim zakończyły
się wakacyjne Letnie Kursy Tenisowe
(Echo nr 7 (209)) Zarząd Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego pod-

Nowy rok sportowy

Mistrzowie
Polski

| 19 października odbędzie się
miejska inauguracja Sportowego
Roku Szkolnego. Początek o godz. 14
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1. W programie m. in. wręczenie
wyróżnień dla nauczycieli, instruktorów
i trenerów i uczniów, którzy osiągnęli naj-

lepsze wyniki w sporcie, turniej przedszkoli
i mecz piłki koszykowej z udziałem finalistów mistrzostw rejonu Poznań-Wschód
– uczniów Szkoły Podstawowej nr 1.
Już 24 września odbyły się sztafetowe
biegi przełajowe dziewcząt i chłopców szkół
podstawowych i gimnazjów. |

cO? GDZIE? KIEDY?

Baraże – siatkówka

| Zespół Wyścigowy Pol-Car obronił
tytuł Mistrzów Polski z 2008 roku ponownie pokazując, że czerwona Panda ze znakiem ABARTHa jest bezkonkurencyjna
w klasie do 1400 ccm. Kierowcy zespołu Maciej Garstecki i Artur Czyż wygrali
wszystkie eliminacje, a do tego zawsze
punktowali w klasyfikacji generalnej osiągając regularnie metę w pierwszej dziesiątce. Gratulujemy! | mos

Biegi przełajowe

24 października, od godz. 15 – 21
Sala gimnastyczna – Szkoła Podstawowa nr 1

| Biegi przełajowe dziewcząt i chłopców SP
i gimnazjów.

Rundy – siatkówka

6 października, godz. 14
Zakole Warty

Siatkówka – LosowaniE
20 października, godz. 20
Szkoła Podstawowa nr 1

| Losowanie Puszczykowskiej Ligi Piłki
Siatkowej.
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jął nową inicjatywę. Od października
w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie odbywać się będą bezpłatne zajęcia tenisa.

Na razie – z uwagi na ograniczoną
dostępność sali – zajęcia przeznaczone są tylko dla dzieci z klas pierwszych.
Do nowo tworzonej Sekcji Tenisa przyjętych zostanie maksymalnie 14 osób.
Organizatorzy zdają sobie sprawę, że ten
pomysł to kropla w morzu potrzeb, niemniej od czegoś trzeba zacząć. Być może
od nowego roku uda się wygospodarować
jeszcze kilka godzin sali i utworzyć grupy
dla innych roczników?
Projekt Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego i Szkoły Podstawowej
nr 2 ma wymiar społeczny i rodzice nie
ponoszą żadnych kosztów związanych
z nauką dzieci. Nie muszą też płacić
za wypożyczenie sprzętu. Wystarczy,
że osobiście wypełnią Karty Zgłoszenia
i przyprowadzą dzieci na zajęcia. Treningi będzie prowadził trener tenisa Darek
Marek Preisler
Pytania prosimy kierować na adres: preisler@tenispreisler.pl | Top Spin
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| Baraże do Puszczykowskiej Piłki
Siatkowej.

7 listopada, godz. 15 – 21
Sala gimnastyczna – Szkoła Podstawowa nr 1
| pierwsza runda PLPS

21 listopada, godz. 15
Sala gimnastyczna SP nr 1
| druga runda PLPS. | 

oprac. lm

Tenis ziemny
z PTS
| Puszczykowskie Towarzystwo
Sportowe zaprasza dzieci z klas pierwszych
Szkoły Podstawowej nr 2 na zajęcia Tenisa
Ziemnego. Treningi będą odbywać się od
w sali gimnastycznej w ramach zajęć pozalekcyjnych w poniedziałki od godz. 16.25
do godz. 17.15. Dodatkowe informacje: 600
48 74 86, mail: preisler@tenispreisler.pl | red
www.puszczykowo.pl

Pływam bez promili
| Największy spływ kajakowy
w Wielkopolsce – V spływ rzeką
Wartą z cyklu „Kajakowy weekend
ze Szpakami” odbył się 12 września. Hasłem przewodnim tegorocznej imprezy było „Pły wam
bez promili”.
Uczest nic y mieli do pokona nia
25 km z Puszczykowa do Czerwonaka. Z malow niczego zakola War t y
w Puszczykowie wypłynęło 120 kajaków
i dwie łodzie wiosłowe. W jednej z nich
płynęła tegoroczna mistrzyni świata
w dwójkach kobiet – Julia Michalska.
Do czerwonackiej Akwamariny dopłynęło
w 250 uczestników.
Na mecie na kajakarzy czekał piknik,
zabawy, gry terenowe, turnieje i wokal-

ne występy grupy GOK Sokół. Zwycięzcy
konkurencji mogli liczyć na atrakcyjne
nagrody. Wszyscy mogli zdobyć cenne

14 Mistrzostwa

Windsurfingu

| Już po raz 14. mieszkańcy
Puszczykowa bawili się w Powidzu
na windsurfingowych mistrzostwach
naszego miasta. Zarówno zawodnicy,
kibice jak i sponsorzy spisali się na
medal.
Już dzień przed zawodami spora grupa
miłośników sportów wodnych oficjalnie
rozpoczęła mistrzostwa ogniskiem inaugurującym zawody. Głośne śpiewy przy akomwww.puszczykowo.pl

paniamencie dwóch gitar, bębenka i tamburynu trwały do późnych godzin nocnych.
W sobotę na starcie stanęło ponad
dwudziestu windsurferów i windsurferek. Zawodnicy zmagali się z wiatrem
pod czujnym okiem komisji sędziowskiej,
która kontrolowała przebieg zawodów
z motorówki i pomostu. Rozegranych
zostało sześć wyścigów dla chłopaków
i cztery dla dziewcząt. Rewelacją kategorii męskiej okazał się najmłodszy wśród
zawodników Radek Bererzański Jr. który
zdeklasował rywali i zajął pierwsze miejsce. Drugie miejsce przypadło Michałowi
Janaszkowi, a trzecie Przemkowi Janaszkowi. W kategorii dziewcząt Klaudyna
Janaszek wiodła prym, wyprzedzając kolejno Anię Bererzańską i Basię Hoffman.
Regaty zakończyły się hucznym rozdaniem nagród, wspólną kolacją, po której
zawodnicy i kibice przenieśli się na surferską imprezę, gdzie tańce trwały… jak
kto pamięta.
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autografy olimpijskich mistrzyń: Julii
Michalskiej, Anety Pastuszki-Koniecznej
i Izabeli Dylewskiej. | mos

Organizatorzy podkreślają, że sukces
organizacyjny imprezy był możliwy dzięki
ogromnemu zaangażowaniu sponsorów,
a także kibiców w przebieg imprezy zarówno na wodzie jak i na lądzie.
Serdeczne dzięki i do zobaczenia
za rok! | Top Spin

Treningi ruszyły
| Z początkiem września puszczykowscy badmintoniści ponowili
treningi.
Zapraszamy wszystkie dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału
w profesjonalnych treningach badmintonowych odbywających się w każdą środę
i czwartek o godzinie 18 w sali gimnastycznej SP 1 w Puszczykowie. Na prośbę rodziców i osób zainteresowanych ruszają też
zajęcia dla amatorów. Odbywać się będą
w każdą sobotę w godz. 11-12.30. Warunkiem udziału w zajęciach jest członkowstwo w Puszczykowskim Towarzystwie
Sportowym.
Więcej informacji: trener badmintona
– Jakub Janaszek, tel. 697 69 57 23. | jj
październik 2009 |
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