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W tym roku uroczystości z okazji Dnia Seniora zorgani-
zowano 6 listopada, a rozpoczęła je Msza św. w Kościele pw. 
św. Józefa, celebrowana przez proboszcza parafii – o. Marka 
Smyka. 

Po mszy wszyscy przeszli do sali Jana Pawła II, gdzie 
zostali serdecznie i ciepło przyjęci przez Danutę Janaszek 
przewodniczącą naszego Zarządu. Wśród honorowych gości, 
zaproszonych przez seniorów byli m.in.: zastępca burmistrza 
Władysław Ślisiński, przewodniczący Zarządu Okręgowego 
PZERiI w Poznaniu Henryk Zywert, kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski, proboszcz pa-
rafii o. Marek Smyk oraz kierownik Domu Pomocy Maltań-
skiej Jerzy Pelowski. 

Serdecznym gratulacjom dla aktywności naszego Oddzia-
łu Rejonowego i życzeniom na przyszłość nie było końca. 
„…to doskonały moment, aby złożyć wyrazy szacunku tym 
z Państwa, którzy z ogromną pasją realizują różnorodne for-
my aktywizacji seniorów. Swoim optymizmem przeciwsta-
wiacie się Państwo stale obecnym w polskim społeczeństwie 

SENIORzy śwIęTOwALI
Dzień Seniora dla puszczykowskich seniorów 
tradycyjnie jest wspaniałą okazją do dobrej zabawy 
i spotkań w gronie przyjaciół. To również sposobność, 
aby podziękować wszystkim ludziom i instytucjom, 
wspierającym i ułatwiającym życie osobom starszym.

wyobrażeniom, dotyczącym życia osób na emeryturze czy 
rencie, a energicznymi działaniami dajecie świadectwo tego, 
że korzystanie z życia nie jest wyłącznym atrybutem młodo-
ści…” napisał do seniorów Andrzej Balcerek Burmistrz Mia-
sta Puszczykowa (list odczytał W. Ślisiński). 

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie „Złotych 
Odznaczeń Honorowych” za długoletnią, efektywną działal-
ność w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Puszczykowie. Otrzymali je: Bolesław Marut, Bernard 
Marciniak, Zdzisław Nowak, Grażyna Pietrzak, Elżbieta 
Słaby, Zofia Sitek, Ryszard Sitek, Krystyna Wilczyńska, 
Stanisława Wojciechowska i Krystyna Weber. Nie wszy-
scy odznaczeni mogli być w tym dniu obecni.

Odznaczenia były przyznane na wniosek przewodniczącej 
Zarządu z poprzedniej kadencji – Barbary Wojciechowskiej, 
a zostały wręczone przez: przewodniczącego Zarządu Okrę-
gowego PZERiI w Poznaniu – Henryka Zywerta, przewodni-
czącą Zarządu Odz. Rejonowego w Puszczykowie – Danutę 
Janaszek i z-cę przewodniczącej – Zdzisława Dolatę.

Po oficjalnej części uroczystości, przy kawie, owocach 
i rogalach świętomarcińskich, już trochę zmęczeni seniorzy, 
mile i w dobrych nastrojach spędzili resztę dnia na pogawęd-
kach, czasami z dawno niewidzianymi przyjaciółmi. Tak licz-
ne stawiennictwo naszych seniorów (na uroczystość przybyło 
ok. 170 osób), uświadomiło nam organizatorom, jak bardzo 
potrzebne są takie integrujące spotkania.  

 Nina Kubzdela

złOcI JubILAcI
W listopadzie swoje złote gody obchodzili państwo Hanna i Ze-

non Błądkowie. Szacowni jubilaci medale za wieloletnie pożycie 
małżeńskie przyznane im przez Bronisława Komorowskiego Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej odebrali w Urzędzie Miejskim. 
Wraz z upominkiem wręczył je Andrzej Balcerek Burmistrz Pusz-
czykowa oraz Joanna Szejn z Urzędu Stanu Cywilnego.

Redakcja Echa Puszczykowa przyłącza się do życzeń składa-
nych na ręce Złotej Pary przez A. Balcerka i J. Szejn. Życzymy, co 
najmniej kolejnego półwiecza razem. red
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finanse

PROJEKT buDżETu 
MIASTA PuSzczyKOwA NA 2014 R. 

15 listopada burmistrz Miasta przedłożył Radzie 
Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Poznaniu projekt budżetu Miasta na 2014 r. 

W przedstawionym projekcie uwzględniono:
– utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań Miasta,
–  utrzymanie zadłużenia Miasta z tytułu kredytów i emisji 
obligacji na dotychczasowym poziomie,

– kontynuowanie programu budowy dróg,
– środki na zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Gimna-
zjum Nr 1 i Miejskiej Biblioteki. 

Dochody zaplanowano w wysokości 29.919.899 zł, 
w tym dochody majątkowe 250.000 zł, z tego 120.000 zł ze 
sprzedaży nieruchomości. 

Wydatki zaplanowano w wysokości 30.919.899 zł, w tym 
wydatki majątkowe 4.708.731 zł. Inwestycje jakie zaplano-
waliśmy na 2014 r. będą realizowane z nadwyżki dochodów 
nad wydatkami bieżącymi oraz z wolnych środków pienięż-
nych z ubiegłych lat. 

Deficyt zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł.
Przychody zaplanowano w wysokości 3.202.750 zł, 

w tym z tytułu: 
 –  emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.202.000 zł (środ-
ki te zostaną przeznaczone na spłatę długu zaciągniętego 
w latach ubiegłych), 

–  wolnych środków pieniężnych w kwocie 1.000.750 zł (kwo-
ta 1.000.000 zł zostanie przeznaczone na sfinansowanie 
deficytu Miasta, a kwota 750 zł na spłatę długu Miasta). 

Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w la-
tach ubiegłych wyniosą 2.202.750 zł. 

Odsetki z tytułu zaciągniętego zadłużenia planuje się 
w wysokości 550.000 zł.

Dotacje z budżetu planuje się w wysokości 3.500.964 zł, 
w tym dla: 
– Biblioteki Miejskiej – 865.964 zł, 
– przedszkoli niepublicznych – 1.600.000 zł,
– Miasta Poznania na transport publiczny – 470.000 zł, 
–  na realizację Programu współpracy z organizacjami pożytku 
publicznego – 330.000 zł.

WYDAWCA: URZĄD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE; ADRES REDAKCJI: UL. PODLEŚNA 4. Tel. 61 813 32 25, 61 898 37 00, e-mail: um@puszczykowo.pl www.puszczykowo.pl; 
REDAKTOR NACZELNY: BOGDAN LEWICKI, echo@puszczykowo.pl; WSPÓŁPRACA: MACIEJ DETTLAFF, 
JOANNA HEJNOWICZ, JANINA KOZEŃSKA, REMIGIUSZ MOTYCKI, KATARZYNA NOWAK, MAGDALENA PŁACHTA, EWA RYBACKA, ALINA STEMPNIAK, 
BEATA WITCZAK, AGNIESZKA ZIELIŃSKA-ADAMIAK, KATARZYNA SZYKULSKA; 
SKŁAD TEKSTÓW, KOREKTA: REDAKCJA. DRUK: 3100 EGZ. Na teksty czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skracania tekstów i zmiany tytułów dostarczanych materiałów. Anonimów nie publikujemy. Autor tekstu ma prawo zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.



www.puszczykowo.pllistopad 2013 Echo Puszczykowa4

finanse



www.puszczykowo.pl listopad 2013Echo Puszczykowa 5

rada miasta

UchWała NR 234/13/VI
w sprawie:  zmiany Uchwały Nr 202/09/V Rady Miasta 

Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2009 r. 
w sprawie: nadania nazw rond w Mieście Puszczykowie.

„§ 1. Rondo przy zbiegu ulic Poznańskiej, ks. Ignacego 
Posadzego i Kościelnej otrzymuje nazwę „Rondo Księdza 
Kazimierza Pielatowskiego”.

 
UchWała NR 235/13/VI

w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
§ 1. Nadaje się ulicy obejmującej działki nr: 701/25, 

701/35, 701/37, 700/13 położone w obrębie geodezyjnym 
Puszczykowo, arkusz mapy 6, nazwę – Sportowa.

UchWała NR 236/13/VI
w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych działki nr 
690/3 i 690/4 położone w obrębie geodezyjny Puszczyko-
wo, będące własnością Miasta Puszczykowa.

 
UchWała NR 237/13/VI

w sprawie:  wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody 
Wielkopolskiego o przejęcie działek.

§ 1. Rada Miasta Puszczykowa wyraża zgodę na wystą-
pienie Burmistrza Miasta Puszczykowa z wnioskiem o prze-
jęcie na własność niżej wymienionych działek położonych 
w obrębie geodezyjnym Niwka arkusz mapy 8 i 9 o po-
wierzchni łącznej wynosi – 0,3346 ha

 
UchWała NR 238/13/VI

w sprawie:  wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali 
na terenie nieruchomości przy ulicy Poznań-
skiej 36 na okres do 3 lat.

UchWała NR 239/13/VI
w sprawie:  wyrażenia woli przystąpienia do opracowania 

i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
Uzasadnienie: Plan gospodarki niskoemisyjnej jest opra-

cowaniem strategicznym sporządzanym przez jednostki sa-
morządu terytorialnego w celu osiągnięcia długofalowych 
korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. 
Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej, zmniej-
szenie emisji oraz wdrożenie nowych technologii zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki nisko-
emisyjnej wypełnia obowiązki nałożone na jednostki sektora 

uchwAły PODJęTE PODczAS 36. SESJI RADy MIASTA 
22 PAźDzIERNIKA 2013 R.

publicznego w zakresie efektywności energetycznej określo-
nych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności 
energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 ze zmianami).

W związku z faktem, iż gospodarka niskoemisyjna jest 
jednym z kluczowych programów Unii Europejskiej i znaczą-
ca część funduszy dla samorządów w latach 2014 – 2020 bę-
dzie skierowana na realizację tego celu, koniecznym będzie 
posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej.

W dniu 2 sierpnia 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs skierowany do 
jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, stowa-
rzyszeń i porozumień, które przygotowują plany gospodarki ni-
skoemisyjnej. Wysokość możliwej do uzyskania kwoty dotacji 
pochodzącej z Funduszu Spójności wynosi 85% kosztów kwali-
fikowanych. Konkurs zorganizowany jest w ramach IX osi Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3.

Przedstawiony projekt uchwały wymagany jest jako za-
łącznik do wniosku o ww. dofinansowanie.

UchWała NR 240/13/VI
w sprawie:  rozpatrzenia skargi na działalność Burmi-

strza Miasta Puszczykowa.
§ 1. Skargę na działalność Burmistrza Miasta Puszczyko-

wa z dnia 23 września 2013 r. wniesioną przez Daniela Re-
wersa uznaje się za niezasadną.

Uzasadnienie: W dniu 3 października 2013 r. do Rady 
Miasta Puszczykowa wpłynęła przekazana według właściwo-
ści przez Wojewodę Wielkopolskiego skarga pana Danie-
la Rewersa na nienależyte wykonywanie zadań oraz narusze-
nie praworządności i jego interesów przez Burmistrza Miasta 
Puszczykowa. Według art. 229 ust. 3 Kodeksu postępowania 
administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skar-
gi na działalność Burmistrza Miasta jest Rada Miasta.

Rada Miasta Puszczykowa zapoznała się z dokumentami 
i kalendarium postępowania administracyjnego w przedmio-
towej sprawie – wydania decyzji o warunkach zabudowy dla 
działki położonej przy ul. Kopernika. Sprawa ma charakter 
konfliktu sąsiedzkiego i była również przedmiotem dyskusji 
na posiedzeniach Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta 
Puszczykowa – oraz była kilkukrotnie zgłaszana w trakcie 
wolnych głosów podczas sesji Rady Miasta Puszczykowa. Po 
wysłuchaniu wyjaśnień ze strony Burmistrza Miasta Rada 
Miasta Puszczykowa stwierdziła, że postępowanie admini-
stracyjne było prowadzone zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa, bez zbędnej zwłoki, z należytą starannością 
oraz w dobrej wierze. Analizy urbanistyczne w przedmioto-
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wej sprawie wykonało niezależnie dwóch specjalistów – obie 
wykazały zasadność wydania warunków zabudowy w projek-
towanej wersji. Postępowanie administracyjne w sprawie 
zostało ostatecznie umorzone przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Poznaniu w lipcu 2013 r. w związku z uchwa-
leniem i wejściem w życie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miasta Puszczykowa 
podjęła decyzję o odrzuceniu wniesionej skargi uznając ją 
w całości za bezzasadną.

UchWała NR 241/13/VI
w sprawie:  ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczy-

kowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady 
Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych.

UchWała NR 242/13/VI
w sprawie:  zmiany uchwały Nr 191/12/VI Rady Miasta 

Puszczykowo z dnia 18 grudnia 2012 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 
2013-2019.

Uzasadnienie: Dostosowano dane do projektu zmiany 
uchwały budżetowej na 2013 r. 

UchWała NR 243/13/VI
w sprawie:  zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczy-

kowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 
18 grudnia 2012 r.

8 października br.
KOMISja EDUKacjI KUltURy I SPORtU

 –  podsumowanie obchodów Dni Puszczykowa oraz 
podsumowanie sezonu letniego w CAK i CAS. 

 14 października br.
KOMISja BUDżEtU I ROZWOjU MIaSta

 –  zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: nadania na-
zwy ulicy w Puszczykowie; zmiany nazwy ronda w Pusz-
czykowie; zaliczenia do kategorii dróg miejskich; wyraże-
nia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego 
o przejęcie działek; wyrażenia woli przystąpienia do opra-
cowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej; 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na okres do 3 
lat; zmian w uchwale budżetowej; zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej.

17 października br. – KOMISja REWIZyjNa
 – kontrola Centrum Animacji Sportu.

KOMISja SPRaW SPOłEcZNych
–  gospodarka odpadami wg nowych zasad na terenie miasta 
Puszczykowa – uwagi mieszkańców i wnioski z dotychcza-

sowych działań Związku Międzygminnego SELEKT; loka-
lizacja i sposób funkcjonowania przyszłego Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 

 –  aktualne problemy społeczne sygnalizowane przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej – dyskusja nad ewentualnymi 
rozwiązaniami, 

 – zaopiniowanie projektów uchwał.

23 października br. – KOMISja REWIZyjNa
 – kontrola Centrum Animacji Sportu.

30 października br. – KOMISja REWIZyjNa
 – kontrola Centrum Animacji Sportu.

6 listopada br. – KOMISja REWIZyjNa
 – kontrola Centrum Animacji Sportu.

12 listopada br.
KOMISja EDUKacjI KUltURy I SPORtU

 – zaopiniowanie projektów uchwał.

14 listopada br. 
KOMISja SPRaW SPOłEcZNych

 – zaopiniowanie projektów uchwał.

PAźDzIERNIKOwE I LISTOPADOwE 
POSIEDzENIA KOMISJI RADy MIASTA

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

Zapraszamy na 38. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 17.12.2013 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej 
w budynku B Urzędu Miejskiego przy ul. Podleśnej 4. Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń Komisji Rady 
Miasta i terminy dyżurów ra dnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta: 
www.puszczykowo.pl. Informacje można też uzyskać pod nr tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl
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o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, 

ark. 2, 3 – w dwóch etapach: A i B. 

 Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) (w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 października 2010r.) w związku z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) , art. 39 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Nr 179/09/V z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 – w dwóch 
etapach: A i B – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.12.2013 r. do 13.01.2014 r., w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8.01.2014 r. o godz. 
15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2014 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

INfORMACJE

Gimnazjum nr 1 im. A. Einsteina 
serdecznie zaprasza na

ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ
30 listopada 2013 r, o godz. 20.00,

do Restauracji Lokomotywa w Puszczykowie, 
ul. Wczasowa 1

Cel imprezy:
„Zakup zestawu lektur w formie audiobooków 

dla gimnazjalistów z problemami dysleksji”
Atrakcje:
•	powitalny	drink
•	pyszne	menu	przez	cały	czas	trwania	imprezy
•	alkohole	i napoje	bezalkoholowe	własne
•	ciasteczka	z wróżbami
•	wróżbita
•	DJ z Lokomotywy	
•	szalona	zabawa	do	białego	rana
•	bezpłatny	parking:)
•	ciekawe	przedmioty	na	LICYTACJI

BILETY	w cenie	90	zł	od	osoby	do	nabycia
w Sekretariacie	Gimnazjum	nr	1,

Puszczykowo,	ul.	Wysoka	1,	tel.	61	819	43	57

ORGANIZATORZY	RADA	RODZICÓW
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rada miasta

 – W październikowym numerze „Echa 
Puszczykowa” informowaliśmy o wezwaniu 
rady przez przedstawiciela środowiska opozy-
cji związanego z blogiem „Zielone Puszczyko-
wo” i „Gazety Kurier Puszczykowski” do unie-
ważnienia uchwały dotyczącej uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ulicy Magazynowej. Dziś 
już wiemy, że ta osoba wniosła do sądu skargę 
zmierzającą do unieważnienia tej uchwały. co Rada bę-
dzie dalej robić w tej sprawie? 

 – Rada na najbliższej sesji rozpatrzy uchwałę w sprawie 
odpowiedzi na skargę, która zostanie skierowana do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego. Jednym słowem Rada 
podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie.

 
– autor skargi zmierzającej do unieważnienia uchwa-

ły twierdzi, że unieważnienie uchwały w żaden sposób nie 
może, „otworzyć furtki” do powstania przy ul. Magazy-
nowej obiektu wielkopowierzchniowego. co Pan na to?

 – Plan, o którym mówimy powstał na podstawie uchwały 
128/12/VI Rady Miasta z 28 lutego 2012 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla omawianego terenu. Zatem, gdyby 
doszło do unieważnienia uchwały obecnie obowiązującej, 
która przypominam, nie przewiduję możliwości powstania 
obiektu wielkopowierzchniowego dla terenu przy ul. Magazy-
nowej, samorząd powinien rozpocząć całą procedurę uchwa-
lania planu od nowa, co zakończyłoby się uchwaleniem nowej 
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
dla tego obszaru. Wywołany przez autora skargi spór przed 
Sądem najprawdopodobniej nie skończy się w tej kadencji 
samorządu, a dziś w żaden sposób nie wiadomo, jaki pogląd 
na obiekty wielkopowierzchniowe w rejonie ul. Magazynowej 
będą mieli nasi następcy – mogą przecież być przychylni po-
wstaniu takiego obiektu. Gdyby, zatem sąd przychylił się do 
wniosku skarżącego i unieważnił tę uchwałę, to sprawa prze-

znaczenia terenu przy ul. Magazynowej pozosta-
łaby otwarta i wówczas nie można wykluczyć, 
możliwości powstania przy ul. Magazynowej 
obiektu wielkopowierzchniowego.

 
– autor skargi sugeruje, że radni byli za bu-

dową marketów przy ul. Magazynowej ponad-
to twierdzi, że widzi Pan coś złego w sprawdze-
niu przed sądem jego wątpliwości. czy zgadza 

się pan z takimi stwierdzeniami?
– Absolutnie nie. Fakty są następujące: Wyniki głosowa-

nia, które odbyły się na początku roku w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Magazynowej (obecnie obowiązującego, nieprzewidującego 
możliwości powstania obiektu wielkopowierzchniowego przy 
ul. Magazynowej) kształtowały się następująco. Komisja bu-
dżetu zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały, 
a Rada Miasta przyjęła uchwałę 13 głosami za, przy żadnym 
głosie przeciw. Jednocześnie należy zauważyć, że autor tych 
sugestii był obecny na sesji podczas głosowania radnych nad 
uchwałą.

Natomiast w mojej wypowiedzi, która brzmi: „W dalszej 
kolejności wnioskodawca może powyższą sprawę skierować 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.” autor dopatru-
je się tego, iż widzę coś złego w sprawdzeniu przed sądem 
jego wątpliwości. Po pierwsze sens mojej wypowiedzi jest 
jasny, po drugie autor skargi nie sprawdza przed sądem swo-
ich wątpliwości, lecz wnosi o stwierdzenie nieważności całej 
Uchwały

 
– jak Pan skomentuje działania wspomnianego autora?
 – Uważam, że komentarz, w świetle przedstawionych fak-

tów, jest zbędny. Natomiast, co do złożonej skargi, to jestem 
przekonany, że argumenty, które zostaną przedstawione przez 
nas w odpowiedzi przekonają sąd, co w rezultacie spowoduje, 
że korzystna dla miasta i jego mieszkańców uchwała zostanie 
utrzymana w mocy. n

cO DALEJ z uL. MAgAzyNOwą?
ze zbIgNIEwEM czyżEM, Przewodniczącym Rady Miasta w Puszczykowie, rozmawia bogdan Lewicki 

zMIANA gODzIN ODbIORu uPOMINKu śwIąTEczNEgO
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Puszczykowie 

zawiadamia seniorów, którzy zostali powiadomieni o przyznaniu upominku świątecznego, 
że paczki będą wydawane 4 grudnia 2013 r., w godz. od 11:00 do 17:00. 

Prosimy jednocześnie przynieść ze sobą aktualną (z 2013 roku) 
decyzję ZUS o waloryzacji emerytury lub renty.
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rada miasta

RADNI ODPOwIADAJą
Niedawno wszyscy radni otrzymali e-

-mail od jednego z autorów piszących na 
blogu „Zielone Puszczykowo” z pytaniem 
w sprawie marketów. Pytanie brzmiało: 
Czy jest Pan „za” czy „przeciw” budowie 
dużych (grubo ponad 300-metrowych) 
obiektów handlowych w rejonie ulic Dwor-
cowej, Solskiego, Kościuszki i terenu 
PKP? Zdecydowaliśmy wspólnie, że nie 
będziemy odpisywać autorowi na przesła-
ny nam e-mail i nie będziemy brać udziału 
w tego typu ankiecie. 

Naszym zdaniem odpowiedzialny radny nie 
powinien wypowiadać się publicznie czy jest za, czy 
przeciw czemuś, co dopiero będzie przedmiotem pra-
cy Rady Miasta, a do tego nie zapoznawszy się z pod-
stawowymi dokumentami i wszystkimi zagadnieniami 
w tej sprawie. Obecnie w tej sprawie sytuacja wygląda 
następująco: Rada Miasta poprzedniej kadencji wywo-
łała uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu 
miejscowego dla omawianego terenu. Aktualnie Bur-
mistrz zakończył uzgodnienia projektu planu z właści-
wymi do tego instytucjami, a następnie podjął decyzję 
o wyłożeniu tego projektu do publicznego wglądu oraz 
zorganizuje w ustawowym czasie dyskusję publiczną 
nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Wy-
znaczył także termin, w którym osoby fizyczne i praw-
ne oraz jednostki organizacyjne, nieposiadające oso-
bowości prawnej, będą mogły wnosić uwagi dotyczące 
projektu tego planu, po czym je rozpatrzy. Następnie 
wprowadzi zmiany, wynikające z rozpatrzenia uwag 
i w końcu przedstawi Radzie Miasta projekt planu 
miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag. 
Wówczas, po przeprowadzeniu powyższej procedury, 
rada rozpocznie pracę nad projektem planu oraz pro-
gnozą skutków finansowych uchwalenia planu miej-
scowego wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko, przedłożonymi przez Burmistrza. 

Poza tym pytający, jak sam stwierdził, zamierzał 
wykorzystać nadesłane odpowiedzi na blogu „Zielone 
Puszczykowo” i na łamach „Kuriera Puszczykowskie-
go”. Nie chcemy, by teksty naszego autorstwa były 
tam zamieszczane – z uwagi na charakter tego cza-
sopisma i bloga oraz brak obiektywizmu i rzetelności 
publikowanych tam treści. Naszym zdaniem obowiąz-
kiem redaktorów tekstów jest przedstawianie prawdy 
poprzez wyczerpujące i rzetelne relacjonowanie fak-

tów oraz bezstronne prezentowanie opi-
nii. Niestety, blog „Zielone Puszczykowo” 
i miesięcznik „Kurier Puszczykowski”, 
naszym zdaniem, wielokrotnie dezinfor-
mował mieszkańców Puszczykowa, wy-
wołując niepotrzebne podziały oraz nie-
uzasadniony niepokój. Przykładów mogli-
byśmy przytoczyć wiele, najgłośniejszym 
z nich jest sprawa przeniesienia bibliote-
ki i CAK, którą we wspomnianych mediach 

wielokrotnie nazywano: „niszczeniem 
ośrodka kultury, likwidacją czegoś, co się 

sprawdza i pogorszeniem warunków życia pusz-
czykowian”. Nie zgodził się z tym Wojewoda Wielko-
polski, który w odpowiedzi na skargę środowiska, 
którego reprezentantami medialnymi są „Zielone 
Puszczykowo” i „Kurier Puszczykowski” wypowiedział 
się następująco: „Istotną przesłanką jest fakt, że 
z preferowanych (…) działalności czy to oświatowa, 
czy też kulturalna nie zostanie ograniczona czy też 
zaniechana, wprost przeciwnie jak wynika z przedsta-
wionych danych przewiduje się poprawę warunków 
lokalowych dla wszystkich tych działalności”. Wydaw-
cy„Kuriera” nie uznali za stosowne opublikować od-
powiedzi wojewody, koncentrując się jedynie na swo-
ich ocenach i wnoszonych skargach. To tylko jeden 
z bardzo licznych przykładów mijania się z prawdą 
przez wspomniane redakcje. 

W związku z powyższym, będąc konsekwentnymi 
i odpowiedzialnymi za wypowiedziane przez nas sło-
wa, nie chcemy brać udziału w tak zaproponowanej 
ankiecie. Zachęcamy natomiast wszystkich zaintere-
sowanych do dyskusji nad przyjętymi przez Burmi-
strza w projekcie planu rozwiązaniami i zapraszamy 
na posiedzenia komisji oraz sesje Rady Miasta, na 
których będziemy zajmować się konkretnym projek-
tem uchwały w sprawie planu i wówczas będziemy 
mogli rzetelnie prezentować swoje stanowisko 
w określonych kwestiach. 

Z poważaniem radni rady miasta Puszczykowa
Piotr Bekas, Elżbieta Czarnecka, Zbigniew Czyż, 

Andrzej Dettloff, Bogumiła Dolska, 
Kinga Górna-Krzeszowiak, 

Małgorzata Hempowicz, Władysław Hetman, 
Krzysztof Jopek, Paweł Rochowiak, 

Tomasz Potocki, Małgorzata Szczotka
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INWESTYCJE

w październiku ekipy remontowe wymieniły 
przepust pod ulicą Rządową. 

Naprawa była niezbędna, ze względu na zły stan technicz-
ny urządzenia. W listopadzie pracownicy pojawili się na ul. 
Rządowej ponownie. Tym razem dokończyli prace montując 
na przyczółkach ażurowe kraty żelbetonowe, zapobiegające 
osuwaniu się gruntu. red 

Puszczykowianie przechadzający się w pobliżu 
budynku przychodni przy ul. Poznańskiej 36 
z pewnością zauważyli, że remont obiektu wkroczył 
w końcową fazę. 

W listopadzie pracownicy wykonujący remont zakończy-
li ocieplanie elewacji. Z budynku zdemontowano rusztowanie, 
a wokół obiektu rozpoczęto układanie kostki typu pozbruk. 

Już wcześniej zakończono dodatkowe prace, których nie 
planowano przed rozpoczeciem remontu. Chodzi o wymianę 
stropów, którą należało wykonać ze względu na ich zły stan 
techniczny. Decyzja o wymianie zapadła dopiero, po ocenie 
stanu technicznego przeprowadzonej przez projektanta i in-
spektora nadzoru budowlanego.

w grudniu zakończy się remont lokalu komunalnego 
w budynku przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Puszczykowie. 

Prace remontowe mają na celu przystosowanie obiektu na 
potrzeby świetlicy. Świetlica będzie miała osobne wejście 
i swój węzeł sanitarny. Będzie oczywiście wykorzystywana 
na potrzeby SP nr 2. red

REMONT PRzychODNI

Po zakończeniu remontu w tym budynku powstanie 6 mie-
szkań komunalnych, do których przeprowadzą się lokatorzy tzw. 
„Mimozy”, czyli budynku przy ul. Poznańskiej 26. Przeprowadz-
ka jest konieczna, z uwagi na zły stan techniczny budynku. red 

uMOcNILI PRzyczółKI

śwIETLIcA z MIESzKANIA

ZAKłAD ROBóT DROgOwYch Z ROgAlINKA ZADBA O UlIcE w ZIMIE
Podczas tej i następnej zimy o odśnieżanie ulic Puszczykowa dbać będzie Zakład Robót Drogowych Krystyna Michał-

kowska z Rogalinka, który wygrał przetarg na zimowe utrzymanie naszych ulic. 
Kolejny raz umowa podpisana została nie na jeden, a na dwa zimowe sezony – do końca kwietnia 2015 r. To rozwiązanie 

sprawdza się lepiej niż umowy podpisywane na 1 rok, dlatego miasto kolejny raz zdecydowało się na rozpisanie przetargu 
obejmującego dwuletni okres. 

W ramach swoich obowiązków ZRD będzie m.in. odśnieżał śnieg z całej szerokości jezdni, ulic, zatok autobusowych 
i utrzymywał stałą przejezdność na drogach utwardzonych. Tam, gdzie nie będą mogły dojechać pługi odśnieżanie będzie 
odbywało się ręcznie. red
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3 700 114 złotych kosztował stadion lekkoatletyczny 
przy zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika 
w Puszczykowie. Oddany 18 listopada br. do użytku 
obiekt został sfinansowany z budżetu Powiatu 
Poznańskiego. Milion złotych dołożyło też 
Ministerstwo Sportu. głównym wykonawcą obiektu 
była warszawska firma Moris-Sport. 

 – Też ukończyłem to liceum, uprawiałem lekką atletykę, 
dlatego bardzo się cieszę, że sportowcy dostali do swojej dys-
pozycji tak wspaniały obiekt – mówił podczas otwarcia An-
drzej Balcerek, Burmistrz Puszczykowa.

Niebieska bieżnia na stadionie ma nawierzchnię poliure-
tanową na podbudowie asfaltobetonowej. Jest ona stosowana 
na profesjonalnych stadionach lekkoatletycznych, na których 
odbywają się zawody najwyższej światowej rangi oraz zgod-
na z wymaganiami PZLA. Obiekty z niej wykonane otrzyma-
ły certyfikat IAAF First Class. Bieżnia okala boisko piłkar-
skie z trawy naturalnej.

Wybudowane boisko lekkoatletyczne będzie mogło być 
dopuszczone do rozgrywania, w czasie oficjalnych zawodów, 
następujących konkurencji: skok wzwyż, skok w dal i trój-
skok, skok o tyczce, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut mło-

STADION 
DLA LEKKOATLETów

Pszczelarze z Koło Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo 
oficjalnie zakończyli sezon. Tradycyjnie przed 
uroczystym spotkaniem uczestniczyli we Mszy św. 
odprawionej 17 listopada w Komornikach, 
w kościele pw. św. Andrzeja. 

Pszczelarze podczas mszy modlili się także za troje swo-
ich członków, w tym wieloletniego prezesa Koła Aleksandra 
Falbierskiego, Irenę Werfel i Kazimierza Jaśkowiaka, którzy 
w tym roku „odeszli do Piotrowej pasieki”. 

Na spotkanie z okazji zakończenia sezonu pszczelarze 
zapraszają także przedstawicieli lokalnych samorządów. 
W tym roku wśród nich znaleźli się: Burmistrz Puszczykowa 
Andrzej Balcerek oraz Waldemar Krzyżanowski zastępca 
burmistrza Mosiny. 

 – Ten rok był dla pszczelarzy bardzo trudny. Sezon zaczął 
się z opóźnieniem. Przedłużająca się zima sprawiła, że wiele 
pszczelich rodzin zamarło. W maju pogoda też nie była przy-
chylna. Mimo pięknie ukwieconych pól rzepaku niewiele miodu 

udało się zebrać. Zbiór miodu akacjowego też ograniczył się 
do kilku dni. Generalnie sezon 2013 wyszedł fatalnie i wielu 
pszczelarzy dopłaciło wręcz do interesu – mówi Wojciech Ko-
ciemba, vice Prezes Koła Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo. 

Chociaż rok był trudny to Koło może poszczycić się też 
wieloma sukcesami. Dwóch członków zostało powołanych 
do Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, a wojewoda 
uhonorował ich produkty wpisem do Dziedzictwa Kulinarne-
go Wielkopolski. red

tem i rzut oszczepem oraz biegów, płaskich i przez płotki. Za 
budowę stadionu w Puszczykowie Powiat Poznański został 
nagrodzony w konkursie BUDOWNICZY POLSKIEGO 
SPORTU. Powiat Poznański otrzymał wyróżnienie INWE-
STOR NA MEDAL 2013. red 

PSzczELARzE 
PODSuMOwALI SEzON
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OśWIATA

W szkole odbyło się także pasowanie na 
ucznia. Tego dnia najważniejsi byli pierwszo-
klasiści. Na swoje święto uczniowie zaprosi-
li Burmistrza Miasta Puszczykowa Andrzeja 
Balcerka, panią dyrektor Ewę Budzyńską, 
panią dyrektor Renatę Kulkę, przedstawicieli 
Rady Rodziców oraz swoje młodsze koleżan-
ki i kolegów z oddziałów przedszkolnych. 
Zaproszenie przyjęli także starsi uczniowie 
z klas drugich i trzecich z wychowawcami 
i oczywiście rodzice. 

Na początku uroczystości odbyła się część 
artystyczna. Pierwszaki świetnie przedstawiły 
swoje zdolności muzyczne i taneczne. Pięknie 
śpiewały piosenki, doskonale prezentowały 
się w układzie tanecznym z szarfą oraz pod-
czas grania na instrumentach. Każda z klas 
pierwszych wybrała dla siebie nazwę. Klasa 
1a otrzymała nazwę „Słowiki”, a klasa 1b 
„Skowronki”.

Po części artystycznej nastąpiła część ofi-
cjalna. Samego aktu pasowania na ucznia 
dokonała pani dyrektor Ewa Budzyńska. Przy 
pomocy ogromnego pióra pasowała każde 
dziecko z klasy pierwszej na ucznia Szkoły 
Podstawowej, składając przy tym gratulacje.

Zaproszeni na uroczystość goście – pan 
Burmistrz i przedstawiciel Rady Rodziców 
wręczyli pierwszakom upominki oraz złożyli 
życzenia samych sukcesów na nowo rozpo-
czętej drodze edukacyjnej.

Na koniec uroczystości uczniowie z klas 
drugich wspólną piosenką przyjęli pierwsza-
ków do społeczności szkolnej, a uczniowie 
z klas trzecich ofiarowali nowym uczniom 
prezenty w postaci teczek z wizerunkiem wy-
branego przez siebie znaku.

Wszystkim pierwszakom życzymy, aby 
każdy dzień spędzony w szkolnych ławkach 
był wesoły i radosny, a nauka była dla was 
przyjemnością. Życzymy wam dużo siły 
i wytrwałości w dążeniu do wiedzy oraz uzy-
skiwania dobrych wyników w nauce. 

agnieszka Sibilak

PASOwANIE NA UcZNIA w „JEDYNcE”
w sobotę, 19 października uczniowie 
z klasy 1a i 1b Szkoły Podstawowej nr 1 
w Puszczykowie pod opieką 
wychowawcy klas – Katarzyny 
świniarskiej i Agnieszki Sibilak – złożyli 
uroczyste ślubowanie, po którym stali 
się prawdziwymi uczniami swojej szkoły. 
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8 listopada, uczniowie z klas I – III uczestniczyli 
w apelu z okazji święta Niepodległości Polski, 
przygotowanym przez koleżanki i kolegów z klas 
trzecich. 

Na początku apelu wszystkie klasy wspólnie odśpiewały 
hymn państwowy. Następnie uczniowie z klas trzecich przy-
pomnieli wszystkim żakom ważną datę w historii Polski, czy-
li dzień 11 listopada 1918 roku, w którym to Polska po 123 
latach niewoli odzyskała niepodległość i stała się wolnym 

Przedstawiciele KKS Lech Poznań 
– Szymon Drewniak i Luis 
henriquez odwiedzili naszą szkołę. 
uczniowie, gdy tylko dowiedzieli 
się kto nas odwiedzi 
z niecierpliwością wyczekiwali tego 
spotkania, które było spełnieniem 
ich marzeń o poznaniu swoich idoli 
z Lecha Poznań.

krajem.  Każda z klas od I-III pod opieką wychowawcy 
świetnie się zaprezentowała, wykonując pieśń patriotyczną 
związaną z tematyką apelu. Uczniowie klas pierwszych, dru-
gich i trzecich odświętnie ubrani przygotowali na tę uroczy-
stość biało – czerwone flagi i kotyliony. 

Był to dzień uroczysty i doniosły, młodzi żacy potrakto-
wali go bardzo poważnie i zapewne nie będzie już wśród nich 
nikogo, kto nie pamiętałby tej ważnej daty w historii naszej 
ojczyzny. agnieszka Sibilak

APEL z OKAzJI śwIęTA NIEPODLEgłOścI POLSKI

LEch, LEch!

Nasi najmłodsi żacy przywitali piłkarzy hymnem Lecha 
Poznań. Później Lechici przeprowadzili 45-minutową lekcję 
wychowania fizycznego. Dzieci pod wodzą Drewniaka 
i Henriqueza rozegrały krótki mecz, który zakończył się re-
misem 1:1. 

Na zakończenie piłkarze pozowali do zdjęć i rozdawali 
autografy. Uczniowie „Jedynki” wręczyli piłkarzom laurki, 
dziękując za ciekawe spotkanie oraz życząc wygranej pod-
czas kolejnych piłkarskich pojedynków. 

A tak wspominają spotkanie piłkarze na oficjalnej stronie 
Lecha Poznań: www.lechpoznan.pl/news/lechici,na,spotka-
niu,w,puszczykowie. 

Katarzyna Knapp
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Szanowni Państwo!
Przed nami XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12 STYcZNIA 2014 ROKU BęDZIEMY ZBIERAć
„NA ZAKUP SPEcJAlISTYcZNEgO SPRZęTU DlA DZIEcIęcEJ MEDYcYNY RATUNKOwEJ 

I gODNEJ OPIEKI MEDYcZNEJ SENIORów”
Jeżeli zechcieliby Państwo włączyć się w pracę puszczykowskiego sztabu, zagrać solo 

lub z zespołem, przekazać ciekawe przedmioty, czy w inny sposób włączyć się w organizację 
XXII finału na terenie naszego miasta prosimy o kontakt.

Na zgłoszenia czekamy do 3 stycznia 2014 r.
Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz – Centrum Animacji Kultury

tel. 061 8194 649 lub 694 164 863
Liczymy, że 12 stycznia będą Państwo z nami 

Sie ma !!!
Puszczykowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

ZAPRASZAMY na 

KIERMASZ śwIąTEcZNY 
1.12.2013 R. (NIEDZIElA)

OD gODZINY 15.00 DO 19.00
BIBlIOTEKA MIEJSKA IM. M. MUSIEROwIcZ

w PUSZcZYKOwIE Ul. wYSOKA 1
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WYdARZENIA

27 października w ramach 
Puszczykowskiej Jesieni 
Kulturalnej gościliśmy 
w bibliotece Miejskiej 
im. M. Musierowicz 
w Puszczykowie Edytę geppert. 

Artystka pojawiła się na polskiej 
scenie muzycznej na początku lat 80-
tych ubiegłego wieku i od tamtego cza-
su jej wokal jest jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych na polskiej estradzie. 

7 listopada w bibliotece Miejskiej w Puszczykowie 
odbył się wernisaż wystawy mieszkańca 
Puszczykowa Marka Kubiaka. 

w ramach Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej specjalnie dla 
najmłodszych mieszkańców Puszczykowa na scenie Sali Teatralnej 
w bibliotece Miejskiej odbył się spektakl dla dzieci „Opowieści Starego 
Kredensu” w wykonaniu aktorów Teatru pod Orzełkiem. widzowie 
poznali historie, jakie kryje w sobie stary kredens profesora hilarego 
Szczebrzeszyńskiego. 

KONcERT 
EDyTy gEPPERT

Tajemnicą sukcesu Edyty Geppert jest 
niezwykła osobowość sceniczna, prze-
nikająca każdą piosenkę i każdy tekst. 
Wszystko, co śpiewa jest autentycznym 
doświadczeniem z jej życia. Puszczy-
kowski koncert okazał się za jej sprawą 
prawdziwym świętem piosenki literac-
kiej. Publiczność usłyszała znane utwo-
ry artystki, do których słowa napisali 
m.in. Agnieszka Osiecka, Jacek Cygan 
czy Jonasz Kofta, a muzykę skompono-
wali m.in. Seweryn Krajewski, Włodzi-
mierz Korcz czy też Andrzej Rybiński. 
Po koncercie uczestnicy mogli nabyć 
płytę i otrzymać autograf artystki. 

BMcaK

Autor jest mistrzem wikliniarstwa z trzydziestoletnim sta-
żem, twórcą oryginalnych form artystycznych z wikliny i su-
rowców naturalnych. Aktualna wystawa nosi tytuł „Świat 
w moich kolorach” i składa się z czterech części. Pierwsza 
z nich to instalacje wiklinowe, druga to rzeźby, trzecia – lino-
ryty. 

Czwartą częścią wystawy dopełniającą całość są wiersze 
pana Kubiaka. Kuratorem wystawy jest Jędrzej Stępak – prof. 
UAM w Poznaniu. O wystawie niezwykle ciekawie opowie-
działa pani Dorota Szczepaniak. Prace pana Kubiaka można 
podziwiać na piętrze Biblioteki Miejskiej do końca listopada. 
BMCAK

W zaproszeniu na wystawę prac Marka Kubiaka, które 
ukazało się w październikowym numerze Echa Puszczykowa 
podałem błędne dane kuratora wystawy. Za pomyłkę przepra-
szam prof. Jędrzeja Stępaka. Bogdan lewicki 

OPOwIEścI STAREgO KREDENSu

Za pomocą kukiełek wykonanych ze 
sprzętów kuchennych profesor wraz ze 
swoją roztargnioną asystentką panią Anią 
opowiedzieli legendę o Złotej Kaczce 
oraz baśń o Rycerzu, który dobrocią po-
konał strasznego smoka. Niezwykle licz-
nie zgromadzona dziecięca publiczność 

z ogromnym zainteresowaniem wysłu-
chała aktorów. 

Po spektaklu każdy chętny mógł obej-
rzeć z bliska kukiełki i zrobić sobie z ni-
mi zdjęcie. 

Cieszymy się, że teatry dla dzieci spo-
tykają się niezmiennie z tak ogromnym 

zainteresowaniem wśród puszczykow-
skich dzieci. 

Zapraszamy serdecznie na kolejne 
Spotkania z teatrem. BMcaK

wERNISAż wySTAwy 
MARKA KubIAKA
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wOlNE MIEJScA NA wARSZTATY: 
hIP hOP, BAlET w BM cAK 

w PUSZcZYKOwIE
Z powodu dużego zainteresowa-

nia zajęciami tanecznymi w Bibliote-
ce, w czwartki organizowane są do-
datkowe grupy:

•  15:00–16:00 hip hop  
dla dzieci 7–10 lat

•  16:00–17:00 balet  
dla dzieci 6–8 lat

•  17:00–18:00 body conditioning 
– zajęcia dla dorosłych

Zapisy oraz informacje 
o płatnościach 

uzyskać można w Bibliotece  
lub pod nr tel. (61) 819 46 49

w grudniu po miesięcznej przerwie 
wracamy do cyklu spotkań dzieci 
z bajarką i bajarzami. 

W trakcie czwartkowych spotkań 
z dziećmi bajarka Martyna Rubinowska 
opowiadać będzie najmłodszym baśnie 
o aniołach (5 grudnia godz. 17:00) oraz 
baśnie i opowieści Bożonarodzeniowe 
(12 grudnia godz. 17:00). Towarzyszyć 
jej będzie muzyk akompaniujący w trak-
cie opowieści. Spotkania są bezpłatne. 
Zapraszamy serdecznie.

Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej Osób 
Dojrzałych „wyścig Jaszczurów” odbył się  
w październiku b.r. w Kinie Muza. 

Pomysłodawcą oraz dyrektorem festiwalu był Jerzy Jer-
nas – reżyser najnowszego filmu o Arkadym Fiedlerze „Czło-
wiek bez paszportu”. W festiwalu udział wzięło dwadzieścia 
pięć niezwykłych filmów zrealizowanych przez niezależnych 
twórców, którzy ukończyli 50 lat. 

W Wieczór Andrzejkowy Studenci Akademii Seniora zo-
baczą trzy filmy, które zdobyły główne nagrody. „Złotego 
Jaszczura” i „Studenckiego Jaszczura” wygrał film pt. „Tu-
mult nad Łodzią”, opowiadający historię Międzynarodowego 
Festiwalu Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage. Film po-
kazuje, jak wielka polityka pozbawiła miasto szansy na reali-
zację Centrum oraz Festiwalu Camerimage. Drugim filmem 
będzie „Raj utracony”, zdobywca wyróżnienia publiczności 
festiwalowej. Podczas tej projekcji Joanna Moro wraz z Emi-
lem Karewiczem, Marylą Rodowicz oraz innymi oprowadzą 
widzów po przedwojennym i współczesnym Wilnie. Trzeci 
film „Iść za marzeniem” otrzymał wyróżnienie internautów. 
To historia pewnej Polki mieszkającej od 20 lat w Grecji. Ma-
jąc 72 lata, zdecydowała się na tymczasowy powrót do ojczy-
zny, by kształcić się na uniwersytecie trzeciego wieku. 

Bilety w 10 zł, w cenie andrzejkowy poczęstunek. 
BMcaK

ANDRzEJKI SENIORów
z JASzczuRAMI

bAJEK bAJANIE
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świetlica Socjoterapeutyczna Klub Puszcza działająca 
w Puszczykowie od trzech lat otrzymała certyfikat 
wyższej Szkoły Nauk humanistycznych 
i Dziennikarstwa z Poznania. certyfikat przyznała 
Rada Pracodawców działająca przy tej uczelni, 
przede wszystkim, za jakość współpracy klubu ze 
studentami wSNhiD odbywającymi w Puszczykowie 
praktyki. To właśnie studenci wyszli z tą inicjatywą 
i zainteresowali placówką z naszego miasta 
przedstawicieli władz ich uczelni. 

Jak mówi Piotr Przystański, kierownik klubu, puszczy-
kowska Puszcza nie jest miejscem, do którego dzieci przy-
chodzą za karę, a dorośli próbują ich „na siłę” naprawiać. 

„Klub Puszcza” z Puszczykowa jest placówką wsparcia 
dziennego prowadzoną na zasadach Świetlicy Socjoterapeu-
tycznej i Środowiskowej. Od początku działa w tym samym 
miejscu – w budynku przy ul. Wysokiej 1, w którym funkcjo-
nuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do klubu może przyjść każdy, kto chce rozwijać swoje 
mocne strony, zwiększyć swoja koncentrację, motywację do 
nauki lub zmierzyć się ze swoimi kłopotami czy życiowymi 
problemami. 

 – Celem Klubu jest wszechstronna pomoc dzieciom i mło-
dzieży, a także ich rodzinom w pokonywaniu trudności życio-
wych. Z nami mogą też po prostu ciekawie i bezpiecznie spę-
dzić czas po szkole. Oczywiście, jeśli ktoś ma problemy 
w szkole podczas zajęć zajmujemy się też tymi sprawami – 
mówi P. Przystański. 

O tym, że tak jest w istocie dobitnie świadczy chociażby 
to, że w ubiegłym roku ani jeden podopieczny klubu nie po-
wtarzał nauki w tej samej klasie. 

Klub to także dobre miejsce dla tych, którzy chcą rozwi-
jać swoje umiejętności np. swobodnego i skutecznego poro-
zumiewania się z innymi, radzenia sobie ze stresem, stawia-
nia sobie celów i poprzez to – realizowania swoich marzeń. 

 – Przez cały czas pracujemy nad tym, by „chciało nam się 
chcieć” – czyli nad doskonaleniem motywacji wewnętrznej, nad 
wydłużaniem koncentracji na jednej czynności, czy nad radze-

„KLub PuSzczA” zAPRASzA

niem sobie z emocjami– dodaje P. Przystański. Klub oczywiście 
współpracuje także z rodzicami, jest w kontakcie ze szkołami, 
do których uczęszczają ich podopieczni. Z uwagi na to, że Pusz-
cza działa w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Puszczykowie kontakt z tą placówką jest bardzo 
bliski. Warto podkreślić, że jedna z byłych praktykantek klubu 
jest asystentem rodziny działającym w strukturach MOPS.

 – Przez cały czas pokazujemy dzieciom i młodzieży, że to 
dla nich w pełni bezpieczne miejsce. Pokazujemy, że można 
inaczej, staramy się nie oceniać. Z nami dzieci uczą się jak 
można radzić sobie z emocjami swoimi i innych ludzi, jak do-
gadywać się z rówieśnikami, rodziną – tłumaczy P. Przystański. 

Do klubu uczęszcza regularnie ponad 20 osób. Zajęcia 
odbywają się także podczas ferii i wakacji. n

Kontakt: Klub Puszcza, Puszczykowo ul. Wysoka 1
Kierownik Klubu – Piotr Przystański 503 598 069

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie informuje, że w dniach 29 listopada – 1 grudnia 
2013 r., pod egidą Wielkopolskiego Banku Żywności zostanie przeprowadzona akcja Świąteczna Zbiórka 
Żywności dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu naszego miasta.

W zbiórce pomagać będzie młodzież szkolna puszczykowskich gimnazjów, która w największych skle-
pach w Puszczykowie będzie zbierała żywność i wydawała ulotki informujące o akcji.

 Z góry dziękujemy wszystkim ofiarodowcom biorącym udział w akcji.

zbIóRKA żywNOścI
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zbliża się okres zimowy, meteorolodzy zapowiadają 
zna czne oziębienie już na koniec listopada. Dlatego 
apelujemy do mieszkańców naszego miasta 
o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, 
starszych, bezdomnych i potrzebujących pomocy 
w okresie jesienno – zimowym.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Każdą 
informację o osobach starszych, samotnych, bezdomnych – 
o tych, których nie znamy, a wydaje nam się, że potrzebują 
pomocy – przekażmy pracownikom Miejskiego Ośrodka Po-

NIE bąDźMy ObOJęTNI mocy Społecznej, którzy wiedzą, jak najlepiej pomóc takim 
osobom. 

Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające 
w okolicach dworców czy opuszczonych domostw. 

Wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwo-
li odpowiednim służbom na czas przyjść z pomocą. Informa-
cje najlepiej zgłaszać do: 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
osobiście ul. Wysoka 1 

telefonicznie 61 8 194 648; 
lub mailując: mops@puszczykowo.pl,

Policję lub Straż Miejską.

  data ur.  data zg.

 Tomczyk Kazimierz 12.XII.1937 15.X.2013
 Bednorz Jan Paweł  26.IV.1936 18.X.2013
 Kuśnierski Zbigniew Tadeusz 6.IX.1957 22.X.2013
 Michalak Bogdan Stefan 1.VII.1941 2.XI.2013

 data ur.  data zg.

OdesZLi

w Puszczykowie zakończył się projekt z „widza 
i obserwatora przemień się w aktora” dofinansowany 
z dotacji Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich 2013, nad którym patronat 
sprawowało Miasto Puszczykowo.

„Widzialnymi” śladami projektu 
były m.in. dwie wspaniałe, choć jakże 
odmienne w tematyce i stylu wystawy 
zorganizowane w Muzeum Pracowni 
Literackiej Arkadego Fiedlera. 

Jacek Gulczyński, znany fotogra-
fik mieszkający od lat w Puszczyko-
wie pokazał swoje przepiękne, pełne 
magii fotografie z Łęgów Rogalińskich. Cudne, majestatycz-
ne dęby w przeróżnych odsłonach, zaprzyjaźniona niemalże 
z Jackiem pani Bielikowa, pełen wdzięku, roztańczony na 
lodzie łabędź, kuna z szelmowskim uśmiechem zagościły na 
miesiąc w galerii.

W październiku salę wystawową rozświetliły natomiast 
barwne i pełne światła ikony autorstwa Sylwii Taciak. Ko-
rowód świętych patrzył na radość i dumę swej autorki, gdy 
otwierała wernisaż. Sylwia mieszka w Rogalinku, ma ze-
spół Downa, co jednak nie przeszkadza jej pisać przepiękne 
ikony. 

Kolejnym „śladem” projektu „Z widza i obserwatora 
przemień się w aktora” Fundacji Fiedlerów jest książeczka, 
w której spisano historie związane z Puszczykowem, Rogali-
nem, Mosiną. Publikacja powstała na podstawie opowiadań 
uczestników spotkań. 

Swoimi wspomnieniami przywołali czasy przedwojenne 
i powojenne, plaże nad Wartą, stare wille, sklepik Żyda. 

Na warsztatach z Grażyną Wydrowską uczestnicy teatra-
lizowali swoje historie, Wanda Wasilewska – dziennikarka 
radiowa zdradzała sekrety dobrego reportażu radiowego, 
Oskar Lepczyński, freestylowiec, wprowadził uczestników 
w tajniki rapowania, a dziennikarka, Ewa Obrębowska-Pia-
secka podszkoliła ich w ciekawym pisaniu, ćwiczono też wy-
stąpienia publiczne. red

z wIDzA w AKTORA 

Kopaszewski Stanisław Adam 17.X.1922 9.XI.2013
Andrzejewska Maria  26.II.1927 13.XI.2013
Michałowski Roman Jan 26.VI.1941 13.XI.2013
Jachnik Zofia  15.I.1925 13.XI.2013
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Pierwsze zmagania z cyklu jesiennego odbyły się 
29 września w Obrzycku. zawody były ostatnimi 
w dyscyplinie spławikowej. Na miejscu przywitała 
nas gęsta mgła, która jak się potem okazało, o dziwo, 
sprzyjała połowom. Miejsce zawodów przygotowali 
dla nas koledzy z zaprzyjaźnionego Koła, opiekujący 
się wartą na tym odcinku. O 12:30 zakończyliśmy 
konkurs, komisja ważąca przystąpiła do działania, 
a zawodnicy udali się na poczęstunek.

Zwycięzcą w tym dniu okazał się Jan Krawczyk, z rybami 
o wadze 3, 150 gr., tuż za nim na podium stanął Andrzej Górni-
czyk (2,520 gr.). Trzecie miejsce zajął Jacek Gensler (2,500 gr.). 

Wyjazdowe zawody wędkarskie „Pogoń za drapieżnikiem 
2013” miały być ostatnimi z zaplanowanych na ten rok. 13 
października udaliśmy się do Sroczewa, gdzie na dołach War-
ty oraz w samej rzece, rywalizowali pasjonaci wędkarstwa 
żywicowego i spinningowego. W związku z różnorodnością 
akwenu spodziewaliśmy się obfitych połowów. Zawodnicy 
dowolnie wybrali miejsca połowu i rozpoczęli „pogoń za dra-
pieżnikiem”. W tym roku drapieżnik okazał się jednak bar-
dziej przebiegły. Wędkarze wyłowili wiele sztuk niewymia-
rowych, które nie nadawały się do ważenia. Niektórzy podję-
li walkę z większymi okazami, które jednak nie poddały się 
bez walki i pozostały w wodzie. 

Po meczącym wędkowaniu spotkaliśmy się na poczęstun-
ku, a tam okazało się, że tylko czterech kolegów i jedna ko-
leżanka złowili ryby, które zgodnie z regulaminem zawodów 
nadawały się do ważenia. Kazimierz Anioła zdeklasował kon-
kurencję; szczupak i okonie, które złowił ważyły 1,667 gr, co 
pozwoliło na zajecie pierwszego miejsca. Drugie miejsce 
wyłowił Michał Polowczyk z waga 440 gr, trzecia na „pudle” 
stanęła Bożena Skrzypek (280 gr.)

Zarząd Koła po zawodach w Sroczewie podjął decyzję, iż 
zorganizowane zostaną jeszcze dwa towarzyskie konkursy na 
wyjeździe. Jest to możliwe dzięki sprzyjającej aurze, a przede 
wszystkim funduszom, które otrzymaliśmy od Burmistrza 
Miasta, Andrzeja Balcerka, na realizację zadania organizacji 
zawodów wędkarskich. 

Pierwszym z dodatkowych konkursów, były wyjazdowe 
towarzyskie zawody w Orkowie, które odbyły się 27 paź-
dziernika. Na miejsce dojechaliśmy po godzinie 8:00, pogoda 
od rana nie dopisywała – siąpił deszcz. 

Wyjazdy towarzyskie mają swoją specyfikę, tak było 
i tym razem. Mają dać przyjemność, więcej swobody podczas 
wędkowania. Dlatego Zarząd postanowił, aby dyscyplina po-
łowu była dowolna. Gdy zabrzmiał sygnał kończący zawody 
i posililiśmy się, nadszedł czas na uhonorowanie zwycięzców. 
Pierwsze miejsce zajął Kazimierz Anioła (1,100 gr), drugi na 
podium uplasował się Jarosław Stachowiak (860 gr.), trzecie 
miejsce przypadło Wojciechowi Tomaszewskiemu (810 gr.).

Chciałbym podziękować w imieniu Zarządu Koła i kole-
gów wędkarzy, panu Sławomirowi Mice, który od wielu lat 
bezpiecznie obsługuje przejazdy na wędkarskie łowiska Wiel-
kopolski i nie tylko. Pewna ręka, instynkt kierowcy i dobry 
dowcip gwarantują, że przejazdy są niezapomnianym przeży-
ciem. Jeszcze raz dziękuję panie Sławku.  

adam Stefaniak – Sekretarz Koła

JESIENNE zMAgANIA 
węDKARzy
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w meczu z Astrą Krotoszyn, 27 października br., 
dziewczęta z klubu MKS Puszczykowo odniosły 
pierwsze zwycięstwo w lidze kadetek, organizowanej 
przez Polski związek Piłki Siatkowej. 

Długi pięciosetowy mecz pełen był zwrotów akcji i cieka-
wych zagrań. Kibice fantastycznie wspierali swoje zawod-
niczki. Zespół z Puszczykowa wystąpił w składzie: Katarzyna 
Werblińska (kapitan), Karolina Krzyżańska, Agnieszka Fąs, 
Julia Lerczak, Weronika Piłacik, Alicja Kaczmarek, Joanna 
Przybysz, Margareta Ohnsorge (libero), Iga Pytlak, Klaudia 
Chudzicka, Agata Płócienniczak, Julia Chałdaś. Z trybun 
dzielnie wspierały drużynę Martyna Piasecka i Nel Ordon, 
które z powodu kontuzji nie mogły wystąpić na boisku. 

zwycIęSTwO KADETEK

Zespołowi gratulujemy, a kibiców zapraszamy na kolejne 
mecze. /joanna hejnowicz/

9 listopada w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
nr 2 odbył się pierwszy turniej Puszczykowskiej Ligi 
Piłki Siatkowej. Poszczególne mecze każdego turnieju 
będą się odbywały w następujących godzinach: 
16:00 – pierwszy mecz; 
17:30 – drugi mecz;
19:00 – trzeci mecz.
Poniżej przedstawiamy wyniki pierwszych spotkań:
SENIORZY – MKS II     3:0 (25:16, 25:6, 25:5)
ŻUBRY – KONTRA BANDA    3:0 (25:21, 25:16, 25:19)
MKS I – BUDOWLANKA    3:0 (25:14, 25:14, 25:23)

Tabela
SENIORZY 1:0 3:0 3:0 75:27
MKS I 1:0 3:0 3:0 75:51
ŻUBRY 1:0 3:0 3:0 75:56
KONTRA BANDA 0:1 0:3 0:3 56:75
BUDOWLANKA 0:1 0:3 0:3 51:75
MKS II 0:1 0:3 0:3 27:75

RuSzyłA PuSzczyKOwSKA LIgA PIłKI SIATKOwEJ

9 listopada trzech zawodników klubu  
PTS Puszczykowo wystartowało w podwrocławskiej 
Sobótce w ogólnopolskim turnieju badmintona. 

W kategorii Juniorów Młodszych świetnie spisał się Ma-
teusz Kędziora, który w grze deblowej w parze z D. Sadal-
skim z Przeźmierowa zajął pierwsze miejsce. W grze singlo-

wej Mateusz uplasował się na trzecim miejscu. W kategorii 
Elita nasza para mieszana Kuba Janaszek/Kasia Kistowska 
zajęła piąte miejsce odnosząc dwa zwycięstwa i jedną poraż-
kę ze zwycięzcami turnieju. 

W singlu pań, Kasia zajęła czwarte miejsce (jedno zwy-
cięstwo, dwie porażki), natomiast Kuba w singlu panów zajął 
8 lokatę (dwa zwycięstwa, dwie porażki). PtS

Kolejne turnieje fazy eliminacyjnej odbędą się w soboty 
23 listopada i 14 grudnia. Szczegóły na stronie www.caspusz-
czykowo.pl. Zapraszamy! /caS/joanna hejnowicz

XV OgóLNOPOLSKI TuRNIEJ śLężAńSKI



www.puszczykowo.pl listopad 2013Echo Puszczykowa 21

sPOrt

w Przeźmierowie 5 listopada br. odbyły 
się Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego 
w badmintonie szkół podstawowych. 

W zawodach uczestniczyli również uczniowie z puszczy-
kowskiej SP nr 1 im. Adama Mickiewicza. Drużyna chłop-
ców w składzie: Jakub Kędziora, Jakub Mazurek i Wojtek 
Pawlik zajęła II miejsce wygrywając z reprezentacją SP 
z Paczkowa, Jeziorek i Kórnika. Team SP nr 1 uległ jedynie 
gospodarzom. Natomiast dziewczęta grające w składzie: We-
ronika Wojda i Gabi Ossowska uplasowały się na V miejscu.

Dzień później, 6 listopada, w Baranowie odbył się Finał 
Powiatowy Szkół Gimnazjalnych. I tym razem sukces odnie-
śli uczniowie z Puszczykowa. Chłopcy: Mateusz Kędziora 
i Artur Rożek z Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina, zdo-
byli srebrny medal, wygrywając ze szkołami ze Swarzędza, 
Pecnej i Zalasewa. Mimo jednej przegranej – z zespołem 
z Baranowa, uzyskali awans do finału rejonu. 

 /PtS/ jakub janaszek

w październikowym numerze Echa Puszczykowa 
informowaliśmy o rozpoczęciu Plebiscytu 
na Puszczykowskiego Sportowca 2013 roku 
organizowanego przez Puszczykowskie Towarzystwo 
Sportowe. z radością informujemy, że mieszkańcy 
naszego miasta zgłosili już swoich pierwszych 
kandydatów. PTS zaprasza do wzięcia udziału 
w Plebiscycie. Jeśli znasz kogoś kto trenuje i odnosi 
sukcesy w swojej dyscyplinie, a może sam uprawiasz 
sport i chcesz się podzielić swoimi osiągnięciami? 
zgłoś się do plebiscytu! 

Więcej informacji o plebiscycie i kandydatury puszczy-
kowskich sportowców ze zdjęciami można zobaczyć na stor-
nie www.ptspuszczykowo.pl i na facebook’u www.facebook.
com/PuszczykowskieTowarzystwoSportowe

A oto pierwsze kandydatury:

Krzysztof Jassem – 48 lat
•  Zawodnik uprawiający brydż sportowy w klubie Konkret 
Chełmno. Do największych sportowych osiągnięć pana 
Krzysztofa należy zdobycie złotego medalu drużynowych 
Mistrzostw Europy w Ostendzie w czerwcu 2013 oraz brą-
zowy medal drużynowych Mistrzostw Świata z września br. 
wywalczony na wyspach Bali.

Piotr Kuhnert – 37 lat
•  Długodystansowiec sam przygotowujący się do zawodów. 
Ostatni Maraton Poznański pokonał w czasie 4,14:17. Jak 
mówi o sobie biega, aby przezwyciężyć swoje słabości.

 
Paweł Jassem – 23 lata

•  Kolejny brydżysta. Reprezentuje barwy klubu Dąbrówka 
Starka Poznań. Do swoich sukcesów zalicza niewątpliwie 
srebro wygrane podczas Drużynowych Mistrzostw Europy. 
W swojej karierze był także Akademickim Mistrzem Świa-
ta i Europy oraz Mistrzem Świata Juniorów Młodszych.

Marcel Kuhnert – 4 lata
•  Marcel rozpoczyna dopiero swoja biegową karierę. Chociaż 
ma dopiero 4 lata może pochwalić się już pierwszym zwy-
cięstwem odniesionym podczas „Pogoni za wilkiem” na 
150 m. 

Alfred Ossowski – 14 lat
•  Żeglarz, windsurfer BIC TECHNO 293, trenujący w AZS 
Poznań. Alfred do swoich największych sportowych sukce-
sów zalicza: 3 m-ce w Mistrzostwach Polski Młodzików 
2013 klasa Bic Techno 293 ( ranga mistrzowska krajowa do 
14 lat ) oraz 3 m-ce podczas Mistrzostw Województwa 
Wielkopolskiego 2013 klasa Bic Techno 293 ( ranga mi-
strzowska regionalna do 16 lat ) /PtS/ jakub janaszek

IgRzySKA MłODzIEży SzKOLNEJ w bADMINTONIE

wybIERAMy SPORTOwcA ROKu
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TENIS STOłOwy
17 października w Szkole Podstawo-

wej nr 2 odbyły się eliminacje szkół pod-
stawowych w tenisie stołowym. W kate-
gorii dziewcząt zwyciężyła „Jedynka” 
wynikiem 3:2. 

Zespoły wstępowały w następują-
cych składach:

Szkoła Podstawowa nr 1: Nina Ża-
żembłowska, Weronika Wojda. Opiekun 
– Lucyna Dydzińska.

Szkoła Podstawowa nr 2: Lena 
Pawlak, Joanna Służewska. Opiekun – 
Marzenna Johaniewicz.

Tabela
SP 1 3:2 11:9
SP 2 2:3 9:11

W kategorii chłopców zwyciężyła 
„Dwójka” wynikiem 3:2. Zwycięski team 
wystąpił w składzie: Adam Dec, Patryk 
Kapturzak. Opiekun Michał Przybylski.

Szkołę Podstawową nr 1 reprezen-
towali: Maksymilian Tomczak, Michał 
Lesiński. Opiekun Wiesław Bartkowiak.

Tabela

SP 2 3:2 9:6

SP 1 2:3 6:9

22 października odbyły się elimina-
cje w tenisie stołowym szkół gimnazjal-
nych. Tym razem swojej sali użyczył 
Zespół Szkół czyli nasze Liceum i Gim-
nazjum Sportowe. 

W kategorii dziewcząt zwyciężyło 
Gimnazjum nr 2 w składzie: Julia Andrze-
jewska, Jagoda Marcinkowska, Anna Sła-
bosz. Opiekun Przemysław Hejnowicz.

Drugie miejsce zajęło Gimnazjum 
Sportowe w składzie: Maja Gorzelańczyk, 
Karolina Drygas, Aneta Krawczyk. Opie-
kun Joanna Ziółkowska. Trzecie miejsce 

zajęło Gimnazjum nr 1 w składzie: Julia 
Sobska, Weronika Szklarska. Opiekun 
Marlena Jagaciak.

Analizując tabelę wyników można 
zauważyć, że w tej kategorii do końca nie 
wiadomo było, kto zwycięży, a o osta-
tecznych wynikach decydowały małe 
punkty. 

Wyniki poszczególnych spotkań:

G S vs G 1 3 : 2

G 2 vs G S 4 : 1

G 1 vs G 2 3 : 2

Tabela końcowa:

G 2 1:1 6:4

G S 1:1 5:5

G 1 1:1 5:5

W kategorii chłopców zwyciężyło 
Gimnazjum nr 1 w składzie: Artur Ro-
żek, Mieszko Kwaśniewski. Opiekun 
Wiesław Bartkowiak. Drugie miejsce 
przypadło Gimnazjum Sportowemu, 
które wystąpiło w składzie: Jakub Wolt-
man, Łukasz Ratajczak. Opiekun Joanna 
Ziółkowska. Trzecie miejsce zajęło 
Gimnazjum nr 2: Marcin Fąs, Albert Ko-
nik, Krzysztof Halicki. Opiekun Prze-
mysław Hejnowicz.

Wyniki poszczególnych spotkań:

G1 vs GS 3:0

G1 vs G2 3:0

GS vs G2 3:0

Tabela końcowa:

G 1 2:0 6:0 18:1

G S 1:1 3:3 11:11

G 2 0:2 0:6 1:18

hALOwA PIłKA NOżNA
21 października w sali gimnastycz-

nej Szkoły Podstawowej nr 1 odbyły się 
eliminacje miejskie szkół podstawowych 
w halowej piłce nożnej. Zwyciężyła „Je-
dynka” wynikiem 5:4. Poniżej składy 
zespołów (ilość zdobytych bramek)

Szkoła Podstawowa nr 1: Maksymi-
lian Wołczyk (2), Jan Maryniak (2), Bra-
jan Brzozowski (1), Szymon Czajor, Mi-
chał Lesiński, Dawid Grabowski, Igor 
Wilczek. Opiekun – Wiesław Bartkowiak.

Szkoła Podstawowa nr 2: Patryk 
Kapturzak (4), Tadeusz Snuszka, Miko-
łaj Kaczmarek, Hubert Majewski, Adam 
Dec, Kamil Andrzejak. Opiekun – Mi-
chał Przybylski.

28 października w sali Gimnazjum 
nr 2 w Puszczykowie odbyły się elimina-
cje miejskie w halowej piłce nożnej szkół 
gimnazjalnych. Poniżej wyniki poszcze-
gólnych spotkań i składy zespołów.

Wyniki poszczególnych spotkań:

G1 vs G2 7:6

G1 vs GS 7:2

GS vs G2 4:3

Składy zespołów 
(ilość zdobytych bramek)

Gimnazjum nr 1: Adam Skołuda 
(8), Tomasz Zawada (4), Artur Rożek 
(2), Arkadiusz Stegnerski, Mikołaj Rut-
kowski. Opiekun Wiesław Bartkowiak.

Gimnazjum nr 2: Krzysztof Halic-
ki (3), Dawid Zdanowski (2), Michał 
Łukaszewicz (1), Jędrzej Breczewski 
(1), Jędrzej Kowal (1), Adam Karalus, 
Jan Nieckarz, Jan Kujawa, Kacper Stel-
maszyk, Michał Kempiński. Opiekun 
Przemysław Hejnowicz

Gimnazjum Sportowe: Maciej 
Czyż (1), Sebastian Leonarczyk (1), 
Kamil Powroziewicz (1), Jakub Wolt-

wALczyLI O POwIATOwy FINAł
w październiku centrum Animacji Sportu było organizatorem wielu 
eliminacji miejskich, podczas których młodzi sportowcy z naszych szkół 
rywalizowali o reprezentowanie Puszczykowa w zawodach 
powiatowych. Przedstawiamy wyniki w poszczególnych dyscyplinach.

sPOrt
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man (1), Mateusz Fabisiak, Jakub Fitt, 
Piotr Dudziak, Igor Kijak, Tymoteusz 
Wojdat, Patryk Ruciński. Opiekun Ber-
nadetta Łuczak.

Tabela

G 1 2:0 14:8

G S 1:1 6:10

G 2 0:2 9:11

Bardzo dziękujemy wszystkim szko-
łom za udział w zawodach, życzymy 
sukcesów na kolejnych szczeblach ry-
walizacji i zapraszamy na kolejne im-
prezy. /caS/joanna hejnowicz

Zmagania rozpoczęli najmłodsi – dzieci klas 1-3 szkół pod-
stawowych. W tej kategorii, w swoim pierwszym turnieju, Ma-
rysia leciej odniosła dwa zwycięstwa i trzy porażki zajmując 
ostatecznie 4 miejsce. W grupie chłopców Grzesiu janaszek 
z bilansem dwóch wygranych i dwóch porażek zajął 3 miejsce. 
W najliczniejszej kategorii chłopców klasy 4-6 rozegrano wie-
le ciekawych i emocjonujących spotkań. W tej grupie z czterech 
zawodników z Puszczykowa najdalej zaszedł Kuba Mazurek, 
który w finale nieznacznie uległ badmintoniście z Dominowa, 
zdobywając ostatecznie srebrny medal. Pozostali zawodnicy 
z Puszczykowa zajęli dalsze miejsca. Wśród dziewcząt z klas 
4-6 Puszczykowo reprezentowały Weronika Wojda i Gabi 
Ossowska, dla której był to pierwszy wyjazdowy turniej w ka-
rierze. Mimo zaciętych pojedynków dziewczynom nie udało się 
wyjść z grupy i skończyły turniej w fazie grupowej. Wśród ju-

PuSzczyKOwIANIE 
zDObyLI SłuPcę
Trzynastoostoosobowa ekipa badmintonistów 
z klubu PTS Puszczykowo wzięła udział w turnieju 
„Jesień z badmintonem”, zorganizowanym 
20 października w Słupcy. 

niorów Paweł Bakun nie miał sobie równych i wygrał wszyst-
kie pojedynki zajmując pierwsze miejsce i zdobywając złoty 
medal. W kategorii OPEN też mieliśmy swoich przedstawicie-
li, którzy zgarnęli niemal całe podium. W finale spotkali się 
Przemek janaszek z Mateuszem Wilczkiem. Po bardzo wy-
równanym 3-setowym bratobójczym pojedynku lepszy okazał 
się Przemek wygrywając jednym punktem w ostatecznym se-
cie. W kategorii + 40 Marek Kędziora odniósł jedno zwycię-
stwo i jedną porażkę i tylko niekorzystny układ w grupie zablo-
kował mu przejście do dalszej fazy turnieju. PtS




