
     

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego w 
2019 roku. 

 Nazwa organizacji: Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe 
 Adres: Ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo  
 Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:15.10.2002 

 Numer KRS: 0000135268 
 Numer REGON: 634162625 
 Dane dotyczące członków Zarządu: 

Prezes Zarządu – Jakub Janaszek 

Wiceprezes Zarządu – Janusz Szafarkiewicz 

Sekretarz – Tomasz Sobski 

Skarbnik -  Maja Sworowska 

Puszczykowie Towarzystwo Sportowe opiera swoją działalność na pracy społecznej 
swoich członków. Głównym celem działalności PTS-u jest rozwój kultury fizycznej na 
terenie miasta Puszczykowa, prowadzenie sekcji sportowych i koordynowanie działań 
prowadzących do popularyzacji sportowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych. W ramach PTS-u działa wiele nieformalnych sekcji sportowych takich jak 
rowerowa czy biegowa. Są jednak dyscypliny sportowe z których  PTS jest 
rozpoznawalny nie tylko w naszym mieście ale również w województwie jak i w całym 
kraju. W 2019 roku PTS posiadał 108 członków. 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

Sprawozdanie rzeczowe – według dyscyplin/sekcji: 

Badminton 

Treningi badmintona odbywały się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Puszczykowie w nowej hali widowiskowo-sportowej. Dzięki znacznie lepszym warunkom i 6 kortach do 
badmintona została stworzona kolejna grupa naborowa.  Cztery grupy wiekowe w których w sumie 
udział brało ok. 50 osób w różnym wieku i płci. Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu.  

Przeprowadzenie cyklu treningowego pozwoliło na start zawodników w  turniejach regionalnych i 
krajowych. Zawodnicy z licencjami PZBad-u startowali na Indywidualnych Mistrzostwach Polski: 
Seniorów, Młodzików i Juniorów. W Mistrzostwach Polski Seniorów w Sianowie nasi zawodnicy zdobyli  
złoty medal w grze mieszanej i brąz w singlu. Najmłodsi zawodnicy zakwalifikowali się do Finału 
Województwa Wielkopolskiego szkół gimnazjalnych  gdzie zajęli 2 miejsce i srebrny medal wśród szkół 
gimnazjalnych  kategorii chłopców. Chłopcy ze szkoły podstawowej odpadli w fazie rejonowej.  
Zawodnicy z powodzeniem startowali na Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego, gdzie zdobyli 
kilkanaście medali w kilku kategoriach wiekowych. Udział w Mistrzostwach Wielkopolski, które odbyły 
się 7-8.12.2019 startowało blisko 230 zawodników z Puszczykowa. Zawody po raz pierwszy odbyły się 
w Puszczykowie na nowej Sali i zgromadziły prawie 200 zawodników. Najliczniejsza grupa uczestników 
zajęć to dzieci szkół podstawowych roczników 2005-2012. Przeważa płeć męska. Zawodników z 
licencjami jest  13 osób: 

- 3 młodzików 

- 2 juniorów młodszych  

- 3 junior 

- 1 młodzieżowiec  

- 5 zawodników elity  

Łącznie w 2019 roku zawodnicy PTS-u startowali w blisko 30 turniejach na arenie wojewódzkiej i 
międzynarodowej. 

W połowie 2019 roku PTS Puszczykowo uzyskało dofinansowanie od Ministerstwa Sportu i Turystyki z 
programu Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, dzięki któremu 
stowarzyszenie zorganizowało dwa zadania 1. Treningi badmintona dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
oraz 2. Współzawodnictwo dla dzieci i dorosłych w ramach którego odbyły się: Amatorska 
Wielkopolska Liga Badmintona, w której wzięli udział dorośli i młodzież bez względu na poziom 
zaawansowania i miejsce zamieszkania, a także Finał Wielkopolskiej Ligi Młodych Talentów w terminie 
23.11.2019, kategoria: U-9: Dzieci (2011 i młodsze), U-11: ŻACZKI (2009 – 2010) w Hala widowiskowo-
sportowa w Puszczykowie - 6 kortów. Gry zgodnie z regulaminem WLMT 2019. Były to rozgrywki 
skierowane do najmłodszych, którzy rozpoczęli swoją przygodę z badmintonem.  



     

 

 

 

 

Zadania te spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem, cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Poskutkowało zwiększeniem ilości osób uprawiających sport, część zasiliła szeregi stowarzyszenia. 

Narty i Snowboard 

Znanych jest wiele sposób na zintegrowanie lokalnej społeczności. Przykład naszego Puszczykowa i 
organizowanych od 25 lat zawodów amatorskich w narciarstwie i snowboardzie, jest 
przykłademwręcz książkowym. Bo czy jakakolwiek inna „mała społeczność” potrafi się tak integrować 
jak miłośnicy sportów zimowych z Naszego Miasta?  

W tym roku minęło 25 lat odkąd Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, działające przy Urzędzie 
Miasta, zorganizowało pierwsze zawody w narciarstwie alpejskim i snowboardzie dla mieszkańców i 
przyjaciół Miasta. To powód do dumy i okazja do świętowania dlatego 8-10 marca, ponad 400 osób 
spotkało się w miejscowości Czarna Góra w Stroniu Śląskim a ponad 200 z nich walczyło o tytuł 
Mistrza Puszczykowa!  

Wspólny weekend rozpoczął bardzo udany koncert poznańskiej grupy Bibobit, która na co dzień w 
swoim repertuarze ma głównie muzykę jazzową. Na potrzeby imprezy zagrali świetne aranżacje 
znanych utworów, które porwały wszystkich do wspólnego tańca i śpiewania. 
Mimo gorącej atmosfery od samego początku, to sobota tradycyjnie przyniosła największe emocje, 
ponieważ od 10:00 na stoku rozpoczęła się rywalizacja w dwóch kategoriach zjazdowych – 
narciarstwie i snowboardzie. Mimo trudnych warunków pogodowych, zawodnicy dali z siebie 
wszystko! Liczba uczestników przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów, dlatego zawody 
odbywały się wyjątkowo na dwóch slalomach jednocześnie! Dzień pełen wrażeń został 
podsumowany podczas kolacji, po której odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród. Była to również najlepsza okazja do podsumowania 25 lat organizacji Mistrzostw 
Puszczykowa. Pan Burmistrz Andrzej Balcerek oraz obecni Radni podziękowali organizatorom za 
wieloletnie zaangażowanie i życzyli kolejnych lat sukcesów. Nie obyło się również bez wspomnień i 
anegdot. „Mniej więcej 25 lat temu, w dyskotece na terenie MOSIRu, której młodzież z pewnością nie 
pamięta, główni inicjatorzy, rozmyślali o organizacji puszczykowskich zawodów” mówił Tomasz 
Hoffmann – zawodnik, który nie opuścił żadnych zawodów i wystartował w nich aż 25 razy!. „Nikt 
wtedy nie myślał, że 25 lat później spotkamy się, aby kolejny raz rywalizować i bawić się razem”. Już 
od pierwszej edycji Janusz Szafarkiewicz starał się, aby impreza ta odbywała się na najwyższym 
poziomie. Wspólnie z Juliuszem Łuczakiem, Lechosławem Janaszkiem i Wojtkiem Majchrzakiem przez 
wiele lat kontynuowali tę tradycję. Z roku na rok, coraz więcej osób było zaangażowanych w 
tworzenie tego wydarzenia. Trzech synów Leszka- Jakub, Michał i Przemek Janaszek dokładają 
wszelkich starań do jej organizacji. Od kilku lat wspiera ich również lokalna aktywistka Maja 
Sworowska oraz grono zaangażowanej młodzieży i przyjaciół Puszczykowa.  

 

„Wyniki są ważne, ale najważniejsza jest atmosfera jaką tworzycie!” – mówił do uczestników Jakub 
Janaszek, który wraz z Mają Sworowską prezentował zwycięzców w poszczególnych kategoriach. 
Najpierw wręczono nagrody narciarzom. Najbardziej na tą część zawodów czekają zawsze najmłodsi 
uczestnicy i to od nich zaczęto dekoracje. Wśród dziewczynek z kategorii urodzonych do 2006 roku,  
pierwsze miejsce zdobyła Dorota Czyż, druga Kaja Piechocka a trzecia Hanna Nowakowska. Wśród 



     

 

 

chłopców w kategorii do 9 lat, pierwszy był Jakub Bartosz Burzyński, drugi Bartosz Jakub Burzyński a 
trzeci Antonii Janaszek. W kategorii chłopców urodzenych między 2009 a 2006 rokiem, pierwsze 
miejsce na podium przypadło Konstantemu Malanowskiemu, drugie Tedeuszowi Janaszkowi a trzecie 
Ksaweremu Malanowskiemu.  

W kategorii kobiet urodzonych w latach 2005-1995 najlepszy czas osiągnęła Zuzanna Kupińska, druga 
była Maria Rychlewska a trzecia Aleksandra Konieczna. Wśród kobiet z roczników 1994- 1975 
pierwsze miejsce zdobyła Klaudyna Janaszek, drugie Maria Kupińska a trzecia na podium stanęła 
Dominika Czyż. W kategorii IX kobiet, najlepszy czas osiągnęła Anna Sokolnicka-Elzanowska. Za nią 
uplasowały się kolejno Hanna Kupińska i Magdalena Jassem.  

W kategorii mężczyzn urodzonych w latach 2005-1992 pierwszy na podium stanął Aleksander Łuczak. 
Drugie miejsce wywalczył Tytus Ostoja, natomiast trzecie Filip Dydowicz.  W kategorii mężczyzn 
urodzonych w latach 1991-1975, pierwsze miejsce zdobył Antonii Kupiński, drugi był Mateusz 
Majchrzak a trzeci Michał Janaszek. W kategorii mężczyzn urodzonych w latach 1974-1963 najszybszy 
na nartach okazał się Olech Ostoja, drugi był Tomasz Hoffmann, a trzeci Juliusz Łuczak. Wśród 
kategorii najstarszych mężczyzn pierwszy był Janusz Zajączkowski, drugi Leszek Janaszek a trzeci 
Wojtek Palmowski. 

W kategorii open wśród kobiet zwyciężyła Klaudyna Janaszek ,a wśród mężczyzn najszybszy spośród 
wszystkich zawodników był Aleksander Łuczak. 

Na snowboardzie najszybszą kobietą z Puszczykowa okazała się Karolina Płaza, a za nią 

kolejno Maja Sworowska i Klaudyna Janaszek. Wśród mężczyzn najszybszy zjazd na desce 

wykonał Rafał Płaza, drugi był Tomasz Elzanowski a trzeci Janusz Zajączkowski. 

Jak co roku imprezę wspiera liczna grupa partnerów i sponsorów, dzięki którym organizatorzy mogą 
zapewnić uczestnikom niesamowite wrażenia!  

Windsurfing 

Tradycyjnie już w pierwszy weekend września Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe organizuje 
Sportowe Zakończenia Lata. Impreza połączona z 24 Mistrzostwami Puszczykowa w Windsurfingu 
rozpoczęła się już w piątek 6 września. W Powidzu zameldowało się ponad 60 osób, które przy ognisku 
rozpoczęły wspólny weekend. Piękna pogoda,  która przywitała uczestników niestety nie zagościła na 
długo. Sobota stała pod znakiem opadów deszczu i bardzo słabego wiatru, co uniemożliwiło rozegranie 
regat windsurfingowych. Na szczęście organizatorzy przygotowani byli na konkurencje sportowe, które 
można rozegrać w każdych warunkach pogodowych. Uczestnicy sportowe zmagania rozpoczęli od 
turnieju darta, w którym wzięło udział ponad 30 zawodników. Najlepszym celem wykazał się Tomasz 
Hoffmann zdobywając największą liczbę punktów. Drugi był Maciej Przybyszewski, a trzeci po 
dogrywce Leszek Janaszek. Kolejną konkurencją był turniej w boule. Tu zgłosiło się aż 16 par. Po bardzo 
zaciętych pojedynkach pierwsze miejsce przypadło Leszkowi i Grzegorzowi Janaszkom. Drugą parę 
tworzyły panie Natasza Ryglewicz i Zuza Standar, a trzecie miejsce zdobyli panowie Jędrzej Standar i 
Filip Ryglewicz. Tuż za podium, na czwartej pozycji znalazły się Ania Ossowska i Ilona Standar. Sobotę 
zakończyła wspólna kolacja. Niedziela przyniosła delikatną poprawę pogody. Przestało padać, ale 
niestety wiatr znów nie dopisał i regaty zostały odwołane. Udało się za to rozegrać turniej siatkówki 
plażowej w zespołach 6-osobowych. Każda z trzech drużyn zachowała ten sam bilans jednego 



     

 

 

zwycięstwa i jednej porażki. Warto dodać, że część wpisowego z tegorocznej imprezy zostało 
przekazane na rehabilitację i szybszy powrót do formy Tomka Ossowskiego, który po ciężkim udarze 
powoli wraca do zdrowia. Dodatkowo wśród wszystkich uczestników losowany był voucher na pobyt w 
ośrodku Villa Mare w Grzybowie koło Kołobrzegu przekazany przez Anię Ossowską w podziękowaniu za 
pomoc dla Tomka. 

Wakeboard 

Już po raz czwarty, Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe postanowiło zorganizować Mistrzostwa 
Puszczykowa w Wakeboardzie, które odbyły się 14.09.2019 w zaprzyjaźnionym wake parku Wake City 
w Stęszewie, nad jeziorem Lipno. Lista startujących rosła już od pierwszego dnia zapisów, zarówno w 
kategorii Puszczykowskiej, Dziecięcej jak i Open- gdzie znaleźli się wszyscy przyjaciele naszego miasta. 
Zawodnicy zaczęli zjeżdżać się już od 8 rano, aby rozpływać się na jednym z wyciągów i odebrać pakiety 
startowe z biura zawodów. Około 10 sędziowie dokładnie omówili regulamin, zasady oraz formułę 
zawodów. W części eliminacyjnej kategoria Open miała do pokazania swoich najlepszych tricków, które 
podlegały ocenie sędziów, jeden przejazd, w którym zawierały się cztery proste, natomiast startujący z 
Puszczykowa i dzieci mieli do wykorzystania dwa przejazdy. Prażące słońce, błękitne niebo i 
energetyczna muzyka przyciągnęła wielu kibiców, którzy dopingowali wszystkich uczestników gorącymi 
oklaskami i okrzykami. Pierwsza wystartowała kategoria dziecięca, która po raz pierwszy została 
podzielona na cztery mniejsze, ze względu na wiek i liczne zapisy najmłodszych. Kolejne wystartowały 
kobiety z Puszczykowa i ich przyjaciółki. Następnie po konkurencji mężczyzn z Puszczykowa i OPEN 
mężczyzn, cztery zawodniczki oraz sześciu zawodników wystartowało w finale. Po raz pierwszy również 
została przyznana dzika karta dwójce dzieci- Zuzi Szymańskiej oraz Adrianowi Wiśniewskiemu, którzy 
decyzją sędziów dostała się do od razu do finału. Tuż po finale odbyła się najbardziej widowiskowa dla 
kibiców konkurencja „Best trick”, do której zakwalifikowało się dziesięciu zawodników. Polegała ona na 
pokazaniu jednej, naprawdę spektakularnej ewolucji. Następnie wszyscy mieli chwilę, aby przygotować 
się do ogłoszenia wyników i uroczystej dekoracji zwycięzców. W Puszczykowie na pierwszym miejscu 
stanęła Karolina Płaza, następnie Maja Sworowska i Basia Hoffmann. W kategorii kobiet open wygrała 
również Karolina Płaza, broniąc tym samym tytułu z zeszłego roku, drugie miejsce zdobyła Zuzia 
Szymańska a trzecie Irma Kubzdela. Wśród mężczyzn z Puszczykowa złoto wywalczył Rafał Płaza, srebro 
Tomasz Błaszyk, a brąz Michał Muszyński. Kategoria „open” zakończyła się zwycięstwem Gaspara 
Rybaczewskiego, tuż za nim był jego młodszy brat Tobiasz Rybaczewski a na trzecim Rafał Płaza. Wśród 
dzieci z Puszczykowa na pierwszym miejscu stanął Antoni Janaszek, na drugim Stasiu Watracz- Jarocki a 
na trzecim Antek Watracz- Jarocki. W kategorii 2009-2011 zwyciężyła Jessica Zaporowska, drugi był 
Kuba Kowalski natomiast trzeci Aleksander Książkiewicz. W kategorii trzeciej, czyli dziewczynki 2005-
2008 złoto zdobyła Zuza Szymańska, srebro Maja Kowalska a brąz Zosia Reimmann. U chłopców 2005-
2008 wygrał Adrian Wiśniewski, drugi był Kacper Grześkowiak a trzeci Kajetan Reimmann. Konkurencje 
„best trick” wygrał niezwyciężony Gaspar Rybaczewski trikiem „double s-bend”. Po oficjalnym 
wręczeniu nagród i pamiątkowych dyplomów, ufundowanych przez sponsorów, uczestnicy bawili się 
przy rytmicznej muzyce i kolorowych napojach do białego rana. Organizatorów bardzo cieszy fakt, że co 
roku startuje coraz więcej dzieci oraz wszyscy zawodnicy pokazują coraz to nowsze i trudniejsze tricki.  

Wycieczki rowerowe 

W 2019 roku zorganizowaliśmy 3 wycieczki rowerowe (2 jednodniowe i kończącą sezon 2-dniową) pod 
hasłem "Poznajemy dwory i pałace Wielkopolski". Już od kilku lat przemierzamy Wielkopolskę 
zwiedzając piękne dwory i pałace, ciekawe przyrodniczo miejsca takie jak Przemęcki Park 



     

 

 

Krajobrazowy, spotykamy ludzi opowiadających nam w ciekawy sposób o swoich małych ojczyznach. W 
sumie w 3 wycieczkach udział wzięło 31 osób co daje średnią 10 osób na wycieczkę, przejechaliśmy na 
rowerach 165 km, zwiedziliśmy dwory i pałace: w Rogalinie, Popowie Starym, Siekowie, 
Włoszakowicach oraz galerię rzeźb w Górsku. 

Tenis Stołowy 

Przy współpracy z puszczykowskim CAS-em w 2019 roku zorganizowaliśmy Otwarte Mistrzostwa 
Puszczykowa w tenisie stołowym w 3 kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa (chłopcy) i kategoria 
OPEN (kobiety i mężczyźni). W zawodach uczestniczyło 15 osób. 

Golf 

W roku 2019 zorganizowane zostały turnieje dla Golfistów z Panorama Golf Klubu i osób 
zaprzyjaźnionych. Tradycyjnie w czasie pierwszego weekendu października w dniach 4-6.10.2019 roku, 
na polu golfowym GRADI w Brzeźnie zorganizowany został Turniej Przyjaciół uznany za nieformalne 
Mistrzostwa Puszczykowa, w którym udział wzięło blisko 20 golfistów.  

Sprawozdanie finansowe 

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu o sumie aktywów 9 440,77 PLN i 
Rachunku wyników wykazującego wynik finansowy w wysokości 495,27  PLN, wraz z 
wyjaśnieniami stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.  

 

Zarząd 

Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego 

 

 


