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WYDARZENIE

Wspaniała pogoda, znamienici
goście i doskonała zabawa – tak
najkrócej można podsumować 
II Piknik Sportowy „Bajkolandia 
z Olimpijczykami” zorganizowany 
6 maja przez Klub Olimpijczyka 
w Puszczykowie, Bibliotekę Miejską
Centrum Animacji Kultury oraz
Radę Rodziców Gimnazjum nr 1. 

Zgodnie z zapowiedziami na pikniku
pojawili się znani polscy olimpijczycy:
kajakarka Izabela Dylewska oraz za-
paśnik Władysław Stecyk. 

W bogatym programie znalazły się wy-
stępy muzyczne dzieci i młodzieży, 
a także dorosłych artystów. Zmagano
się w konkursach z wiedzy o sporcie, ry-
walizowano na ubiory kibica oraz kibi-
cowskie przyśpiewki. Chętni mogli
„popływać kajakiem na sucho” czyli
wziąć udział w Mistrzostwach Puszczy-
kowa w wyścigach na ergometrze kaja-
karskim. Na pobliskim boisku rozegrano
też kilka prawdziwych meczów m.in. 
koszykówkę pomiędzy gimnazjalistka-

mi jedynki i dwójki. 
Dzieci zabawiali animatorzy w barw-

nych, bajkowych strojach. Nie zabrakło

też atrakcji kulinarnych przygotowa-
nych przez rodziców uczniów z Gim-
nazjum nr 1 oraz cukrowej waty i dmu-

chanego zamku, bez których nie może się
odbyć żaden piknik. 

Red

BBaajjkkoollaannddiiaa  zz  OOlliimmppiijjcczzyykkaammiiBBaajjkkoollaannddiiaa  zz  OOlliimmppiijjcczzyykkaammii

NIE PĘKALI N PRACOWALI RI TO SPOŁECZNIES 
6 i 7 maja br. na terenie 

Centrum Animacji Sportu
młodzież z Puszczykowa

wykonywała społecznie ławki 
do trybun. 

Poniżej prezentujemy 
zdjęcia z prac. 

W towarzystwie praca
jest łatwiejsza.

Początek prac drugiego dnia

Początek prac pierwszego dnia

Najwytrwalsi pracują,
inni już odpoczywają
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SAMORZĄD

Za niespełna miesiąc, 11 czerwca bę-
dziemy świętować Dni Puszczykowa. Jak
z pewnością wielu mieszkańców już
wie, w tym roku wracamy do tradycji or-
ganizowania ich w centrum miasta – na
terenie Centrum Animacji Sportu przy ul.
Kościelnej. Ta zmiana nie jest przypad-
kowa. Zakole Warty, gdzie to święto or-
ganizowano w minionych dwóch latach
nie sprawdziło się. Z sugestiami, aby 
z powrotem przenieść Dni Puszczykowa

do centrum – na sprawdzone i lubiane
przez puszczykowian miejsce – spoty-
kałem się wielokrotnie, nie tylko w tym
roku, ale już wcześniej. Wiele osób,
szczególnie starszych, narzekało, że bar-
dzo chcą uczestniczyć w tym wydarze-
niu, ale jeśli ponownie będzie się ono od-
bywać na Zakolu Warty będą musieli
zrezygnować. Jako jeden z najczęściej
wymienianych minusów tej lokalizacji
wskazywano trudny, piaszczysty teren,
który jest może dobry na spacer czy jog-
ging, ale nie na organizację takiej uro-
czystości. Poza tym na Zakolu nie było
możliwości zorganizowania wszystkich
imprez, np. zawody sportowe i tak roz-
grywano na obiektach CAS. 

Po rozmowach z radnymi doszliśmy
do wniosku, że nie możemy lekceważyć
tak wielu głosów. Dni naszego miasta po-
winny być imprezą integrującą naszą lo-
kalną społeczność, dostępną dla wszyst-
kich. Stwarzanie już na etapie lokalizacji
barier trudnych do pokonania przez lu-
dzi starszych, czy matki z dziecięcymi
wózkami było dla nas nie do przyjęcia.
Za powrotem do centrum przemawiało
też ukończenie prac na płycie Rynku i ob-
sadzenie jej zielenią. Tym samym Rynek
stał się przedłużeniem terenu, na którym
odbywają się imprezy. Te wszystkie ar-

gumenty sprawiły, że decyzja o organi-
zacji Dni Puszczykowa w centrum spot-
kała się z jednogłośną akceptacją radnych.

Korzystając z okazji chciałbym gorąco
podziękować naszej młodzieży, która
aktywnie włączyła się w organizację
święta naszego miasta. Mam na myśli
grupę, która z własnej inicjatywy wy-
konała ławki na trybunach wokół bois-
ka i sprzątała ten teren. Bardzo mnie cie-
szy, że dzięki pracy grupy wolontariuszy
nasze miasto zyskało ławki, z których
będą korzystać wszyscy puszczykowia-
nie. 

Jestem przekonany, że mimo trudnej
sytuacji finansowej miasta – niestety
wciąż musimy o niej pamiętać – przy-
gotowaliśmy program, w którym każdy,
niezależnie od wieku i zainteresowań,
znajdzie dla siebie coś ciekawego. Tego
dnia nie zabraknie dobrej muzyki i spor-
towej rywalizacji. Oczywiście nie za-
pomnieliśmy też o kulinarnej stronie tej
imprezy, bo przecież Dni Puszczykowa
to wspaniała okazja, aby spotkać się 
z przyjaciółmi, porozmawiać i zjeść coś
smacznego. 

Serdecznie zapraszam!

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa

ZAPRASZAM NA WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE 

PYTANIA DO BURMISTRZA
Panie burmistrzu, kilka dni temu dowiedziałem się, że

miasto ma puste mieszkania socjalne. Bardzo mnie to
zbulwersowało, ponieważ wiem, że w naszym mieście jest
wiele rodzin czekających w kolejce na taki lokal. Nie chce
mi się w to wierzyć. Proszę o natychmiastowe wyjaśnienie
tej sprawy.

Andrzej Kowalski 

Szanowny Panie,
wydałem polecenie, aby wykonać szczegółową analizę po-

mieszczeń będących w zasobach komunalnych miasta.
Chodziło o sprawdzenie, czy nie uda się wygospodarować
dodatkowych lokali na mieszkania socjalne. Podobnie jak Pan
wiem, że lista mieszkańców znajdujących się w trudnej sy-
tuacji i oczekujących na mieszkanie w kolejce jest długa.

Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że od ponad roku 
w budynku przy ul. Przecznica, jest wolne mieszkanie 
z łazienką i aneksem kuchennym. Nie było ono nikomu udo-
stępnione, ponieważ poprzednia burmistrz chciała, aby
działało w niej biuro spółdzielni socjalnej, która jednak nig-
dy nie powstała. Mieszkanie było w sezonie zimowym ogrze-
wane. 

Kiedy się o tym dowiedziałem natychmiast wydałem po-
lecenie, aby komisja mieszkaniowa dokonała jak najszybszej
analizy wniosków o przydział mieszkania socjalnego i wy-
typowała rodzinę, która tam zamieszka. 

Równocześnie kontynuujemy prace związane z inwenta-
ryzacją lokali będących w dyspozycji miasta. 

Andrzej Balcerek 
Burmistrz Miasta Puszczykowa



WSZYSCY ZA DARMO
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński

wyjaśnił, że prace nad uchwałą w spra-
wie zmian w zasadach korzystania z nie-
których obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej zostały zainicjowane dys-
kusją na jednym z posiedzeń Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu. Przybyli na
nie przedstawiciele młodzieży, którzy po-
informowali o braku możliwości bezpłat-
nego korzystania z sal przez pełnoletnią,
ale uczącą się młodzież. 

– Okazało się wówczas, że w obo-
 wiązującej dotychczas uchwale 
w sprawie zasad korzystania z sal
sportowych brakuje zapisów do-
tyczących wielu obiektów, na-
leżących do miasta oraz Centrum
Animacji Sportu. Dlatego powstał
pomysł uzupełnienia listy i przygo-
towania nowej uchwały – mówił
wiceburmistrz.

Podczas dalszych dyskusji radni doszli
także do wniosku, że sale gimnastyczne
powinny być bezpłatne dla wszystkich,
którzy chcą tam uprawiać sport.

Z takim zapisem nie zgadzał się rad-
ny Maciej Stelmachowski, który złożył
wniosek, aby były one udostępniane
bezpłatnie tylko uczącej się młodzieży
(zapis taki przewidywał jeden z wcześ-
niejszych wariantów projektu uchwały). 

Stosunkiem głosów 14:1 wniosek rad-
nego Stelmachowskiego został jednak od-
rzucony. Jak tłumaczyli pozostali radni
ostateczny zapis uchwały ewoluował
podczas dyskusji w komisjach i zmierzał
do tego, aby z uwagi na to, że sale są
dobrem wspólnym wszyscy, a nie tylko
uczący się mieszkańcy Puszczykowa
mogli z nich korzystać na równych za-
sadach. 

Ostateczna wersja uchwały z zapisem
zwalniającym z opłat za korzystanie z sal
gimnastycznych wszystkich zameldo-
wanych w Puszczykowie (obowiązuje

jednak zasada o minimalnej liczbie 8 osób
koniecznych, aby można było wejść na
salę) została przegłosowania stosunkiem
głosów14 za i 1 przeciw. 

NA PRZYTULISKO DLA
ZWIERZĄT

Radni zaakceptowali także zmiany 
w budżecie miasta, przedstawione przez
skarbnika Piotra Łoździna. Wśród 
nowych wydatków znalazły się m.in.:
13.500 zł na budowę dodatkowego

chod nika na wewnętrznej płycie Rynku,
50 tys. zł – na termomodernizację dachu
budynku przy Poznańskiej (tę kwotę
przesunięto z remontów na inwestycje).
Rada zgodziła się także zarezerwować
50 tys. zł na budowę przytuliska dla
psów. Jak tłumaczył wiceburmistrz W.
Ślisiński niewykluczone, że inwestycja
ta będzie tańsza ze względu na to, że na
terenie Eko-Rondo składowane są blocz-
ki betonowe, które można wykorzystać
do utwardzenia terenu. Samorządowcy

zdecydowali także o przekazaniu 10 tys.
zł na zakup sprzętu strażackiego dla OSP
Mosina – działającej najbliżej Pusz-
czykowa. 

ZAWIADOMIĄ
PROKURATURĘ

Podczas kwietniowej sesji radni głoso-
wali także nad wnioskiem Komisji Re-
wizyjnej w sprawie skierowania zawia-
domienia do prokuratury i Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

o moż liwości popełnienia przestęp-
stwa przy realizacji inwestycji. Rad-
ni zdecydowali o tym po zakończe-
niu kontroli budowy przystani
kajakowej na Warcie w Puszczyko-
wie. Rada upoważniła Przewod-
niczącego Rady Miasta do podpisa-
nia stosownych zawiadomień. 

Podczas dyskusji pojawiły się py-
tania czy pod wnioskiem nie powin-

ni podpisać się członkowie Komisji Re-
wizyjnej badający dokumenty związane 
z budową przystani. Jak wyjaśniała pani
mecenas dla prokuratury nie ma znacze-
nia, kto podpisze się po wnioskiem, is-
totnym jest tylko to, aby skutecznie ją za-
wiadomić o możliwości popełnienia
przestępstwa, dołączając stosowne do-
kumenty. 

Piotr Bekas, przewodniczący Komis-
ji Rewizyjnej mówił, że prowadząc kon-
trolę działają na zlecenie Rady Miasta,
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SESJA

POSTAWILI NA SPORT 
Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta radni zdecydowali, że wszyscy mieszkańcy zameldowani 
w Puszczykowie oraz uczniowie naszych szkół mogą za darmo korzystać z sal gimnastycznych. Dotychczas
sale nieodpłatnie udostępniane były tylko osobom niepełnoletnim oraz organizacjom pozarządowym. 
W porządku obrad 8 sesji znalazły się jeszcze cztery uchwały.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 9. Sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się

31 maja 2011 r. o godz. 17 w budynku Biblioteki Miejskiej ul. Wysoka 1,
I piętro, sala sesyjna.

Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta
i terminy dyżurów radnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz
na stronie internetowej miasta: www.puszczykowo.pl

Informacje można też uzyskać pod numerem tel. 061 898 37 34 lub
e-mailem: rada@puszczykowo.pl

Wszyscy zameldowani 
w Puszczykowie oraz uczniowie
naszych mogą bezpłatnie
korzystać z sal gimnastycznych 
na terenie miasta.
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RADA MIASTA

którą na zewnątrz reprezentuje jej prze-
wodniczący, dlatego to właśnie on po-
winien sygnować swoim nazwiskiem
zawiadomienie. 

Na wniosek radnego Macieja Stelma-
chowskiego głosowanie odbyło się imien-
nie. Od głosu wstrzymali się radni 
M. Stelmachowski i Elżbieta Czarnecka.
Pozostali radni byli za skierowaniem za-
wiadomienia do prokuratury. 

�����

UCHWAŁY PODJĘTE
PODCZAS 8 SESJI W DNIU

19 KWIETNIA 2011 R.

Uchwała Nr 47/11/VI w sprawie: wy-
rażenia zgody na udzielenie bonifika-
ty od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego 
w pra wo własności przez dotychcza-
sowych użytkowników i współużyt-
kowników wieczystych, w odniesieniu
do nieruchomości stanowiących włas-
ność Miasta Puszczykowa zabudowa-
nych i przeznaczonych pod zabudowę
na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr 48/11/VI w sprawie: wy-
rażenia zgody na dzierżawę części
nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Puszczykowa położonej przy
ulicy Powstańców Wlkp. 38, obręb
geodezyjny Puszczykowo, arkusz ma -
py 8, działka 907/1 o powierzchni
0,5238 ha.

Uchwała Nr 49/11/VI w sprawie: usta-
lenia zasad korzystania z niektórych
obiektów i urządzeń użyteczności pub-
licznej. 

Uchwała Nr 50/11/VI w sprawie: uchy-
lenia uchwały Nr 215/09/V Rady Mias-
ta Puszczykowa z dnia 29 lipca 2009 r.
w sprawie udzielenia Miastu Poznań
pomocy finansowej w formie dotacji
celowej na przeprowadzenie w latach
2009–2011 badań dotyczących funk-
cjonowania i kierunków rozwoju poz-
nańskiego obszaru metropolitalnego.

U  chwała Nr 51/11/VI w sprawie: zmia-
ny uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Puszczykowa na 2011 r. Red

4 KWIETNIA BR.
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
– wizja lokalna ul. Gołębiej, 
– zagospodarowanie płyty Rynku: zie-

leń, organizacja ruchu,
– zapoznanie się z aktualną sytuacją

dot. przystąpienia do Związku Mię-
dzygminnego „Transport Aglome-
racji Poznańskiej”.

– sprawa opłaty adiacenckiej, 
– sprawy bieżące. 

5 KWIETNIA BR.
Komisja Statutowa

– prace nad zmianami w Statucie Mias-
ta Puszczykowa.

6 KWIETNIA BR.
Komisja Rewizyjna

– kontrola zadania „Utworzenie Cen-
trum Eko-Info w Puszczykowie”.

– sprawy bieżące.

11 KWIETNIA BR.
Komisja Budżetu 
i Rozwoju Miasta

– zaopiniowanie projektów uchwał, 
– sprawy bieżące.

13 KWIETNA BR.
Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu

– omówienie projektu zmiany uchwały
w sprawie: ustalenia zasad korzys-
tania z niektórych obiektów i urzą -
dzeń użyteczności publicznej, 

– dyskusja nad przygotowaniem z oka -
zji Dnia Dziecka „Dziecięcej sesji
Rady Miasta”, 

– promocja miasta – analiza,
– sprawy bieżące.

14 KWIETNIA BR.
Komisja Spraw Społecznych

– zapoznanie się z działalnością Fun-
dacji, a szczególnie Klubu Integracji
Społecznej, 

– dyskusja o pracy pracowników so-
cjalnych, 

– spotkanie z Piotrem Przystańskim –
prezesem Terenowego Komitetu Po-
mocy Dzieciom z Poznania (realiza-
tora działań świetlicy socjoterapeu-
tycznej przy MOPS w Puszczy k owie),

– sprawy bieżące.

20 KWIETNIA BR.
Komisja Statutowa

– prace nad zmianami w Statucie Mias-
ta Puszczykowa.

4 MAJA BR.
Komisja Rewizyjna

– dyskusja nt. sprawozdania z wyko-
nania budżetu za 2010 r. i przygoto-
wanie wniosku absolutoryjnego.

9 MAJA BR.
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
– prace nad projektami miejscowych

planów zagospodarowania prze-
strzen nego: dla terenu położonego w
rejonie ulic J. III Sobieskiego, Klasz-
tornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu
WIELSPIN – strefa A – kontynuacja;
dla terenu położonego w centrum
miasta w rejonie ulic: Kościelnej,
Poznańskiej, Słonecznej – etap A; dla
terenu położonego w rejonie ulic:
Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna,
Wiosenna, Poznańska, Podgórna,
obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19
– strefa A, 

– sprawy bieżące. 

KWIETNIOWE I MAJOWE 
POSIEDZENIA 

KOMISJI RADY MIASTA 



Echo Puszczykowa maj 20116 www.puszczykowo.pl

WYDARZENIE

W podziemiach kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca
NMP zakończyła się modernizacja sali im. Jana Pawła II.

W niedzielę 15 maja o godz. 12 odprawiona zostanie uro-
czysta msza św. dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II pod-
czas, której sala zostanie poświęcona. Uroczystościom prze-
wodniczyć będzie Jego Eminencja Ks. Kardynał Marian
Jaworski – emerytowany Metropolita Lwowa, najbliższy
przyjaciel Jana Pawła II.

Podczas przebudowy sala zmieniała się nie do poznania.
Jej głównym elementem jest gigantyczne zdjęcie Jana
Pawła II odpoczywającego na ławce autorstwa Grzegorza
Gałązki. Z okazji otwarcia przygotowano wystawę fotografii
naszego papieża, można zobaczyć także obraz Jana Pawła
II z jego własnoręcznym „autografem” oraz pieczęcią pa-
pieską. 

Papieska sala ma służyć jako ośrodek integracji parafialnej,
środowiskowej, narodowej i kulturalnej. Red

BEATYFIKACJA NA DUŻYM EKRANIE
Puszczykowianie mogli wspólnie
przeżywać mszę świętą, podczas
której papież Benedykt XVI
beatyfikował naszego rodaka Jana
Pawła II. Transmisję na żywo 
„na dużym” ekranie przygotowała
parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny. 

Kilkumetrowy ekran rozpięto przed
ołtarzem. Przygotowano aparaturę,
nagłośnienie i w niedzielę, po porannej
mszy świętej w ławkach zasiadły dzie-
siątki parafian, którzy wspólnie
przeżywali uroczystości transmitowane
przez Polską Telewizję. 

Proboszcz o. Marek Smyk, powie-
dział nam, że chciał stworzyć parafia-
nom możliwość wspólnego obejrzenie

tej doniosłej uroczystości, kiedy tylko
usłyszał o dokładnej dacie beatyfikacji.

Red 

Są słowa, które szczególnie trudno jest wypowiedzieć. Wypowiedziane oznaczają często nieodwracalność
tego co się stało. 

Sławek – mąż, ojciec, wychowawca, nauczyciel, kolega, przyjaciel ale przede wszystkim Dobry Człowiek. 
Śmierć każdego zmienia w życiu jego najbliższych. Śmierć Sławka sprowadza pustkę w życie wielu z nas. 
Jeżeli ktokolwiek z jego otoczenia wymagał pomocy – nie musiał długo czekać. Sławek po prostu taki był.

Jeżeli mógł pomóc – pomagał bez zbędnych słów. Bardzo chciałam przedłużyć jego życie dlatego wściekałam
się, że ciągle jeszcze mimo złego stanu zdrowia pracuje, uczy. Kilka miesięcy przed jego śmiercią – zdałam
sobie sprawę, że to jest sensem jego życia i nie wolno mu tego zabraniać. Jego serce było wielkie 
w rzeczywistości i w przenośni. Dlatego dziś mimo łez wypełniających oczy mówię Żegnaj Sławku.

Dziękujemy, że nauczyłeś nas tak wiele.

25 marca 2011 r. zmarł Sławomir Rachwalak 
– nauczyciel fizyki, uczący tego przedmiotu w obydwu gimnazjach w Puszczykowie. 

Pogrzeb odbył się 29 marca w Kościele pw. Św. Józefa w Puszczykowie, 
a następnie na puszczykowskim cmentarzu. 

Wspomnienie o Ś.P. Sławomirze Rachwalaku, przekazała nam radna Elżbieta Czarnecka. 
Żegnaj Sławku

SALA JANA PAWŁA II 
GOTOWA
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WYDARZENIE

We wtorek 3 maja w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny odprawiona została 
msza święta „Za Ojczyznę”. Miała ona bardzo uroczysty charakter podkreślony uczestnictwem pocztów
sztandarowych Rady Miasta oraz szkół puszczykowskich. Red

MODLILI SIĘ ZA OJCZYZNĘ

LUDZIE DOBREGO SERCA NIE ZAWIEDLI
Niemal 550 kilogramów żywności
przekazali puszczykowianie
potrzebującym podczas zbiórki
zorganizowanej przed Wielkanocą
przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Wiktuały, z których
zrobiono świąteczne paczki trafiły
do 88 rodzin, będących
podopiecznymi MOPS. 

Przedświąteczne zbiórki żywności to
w naszym mieście tradycja. Przed Wielką
Nocą i Bożym Narodzeniem MOPS we
współpracy z Bankiem Żywności orga-
nizuje akcje, podczas których wolonta-
riusze zbierają od ludzi dobrego serca
żywność i słodycze. 

Tak było także od 8 do 10 kwietnia br.,
kiedy to uczniowie puszczykowskich
gimnazjów zbierali żywność w skle-
pach sieci: Społem i Arturo. Mieszkań-
cy naszego miasta nie zawiedli także 
w tym roku i po raz kolejny wykazali się
dobrym sercem i chęcią pomocy innym. 

Produkty były odbierane przez pra-
cowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz Strażników Miejskich 

i przetransportowywane do siedziby
MOPS. Na miejscu przygotowano 
z nich paczki, które trafiły do potrze-
bujących. 

Niektórzy mieszkańcy Puszczykowa
chcieli przed świętami zrobić coś jeszcze
dla tych, którym jest szczególnie ciężko.
Do MOPS zgłosiła się kobieta, która pro-
siła o wskazanie rodzin, którym chciała
pomóc finansowo. 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej dziękują wszystkim,
którzy zaangażowali się w przed-
świąteczną zbiórkę żywności oraz
umożliwili jej przeprowadzenie, a także
tym, którzy pomagali w inny sposób.
Dzięki nim oraz hojności mieszkańców
naszego miasta bardzo wiele rodzin
mogło godniej spędzić minione święta.

Red
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ROZMAITOŚCI

W puszczykowskim przy-
tulisku dla zwierząt przy
ul. Nadwarciańskiej 11 (sie-
dziba firmy Eko-Rondo)

przebywają psy, które moż -
na adoptować.

Umowa adopcyjna prze-
widuje zobowiązanie do do -

brego traktowania czworono-
ga oraz zgodę na wizytę 
poadopcyjną pracownika fun-
dacji Animalia, której wo lon-

tariusze opiekują się psami 
w puszczykowskim przytu-
lisku. Zanim podejmie się de-
cyzję o adopcji psa, warto
jednak pamiętać, że jego po-
siadanie to poza prawdziwą
przyjemnością, także obo-
wiązek i odpowiedzialność.
Bierze się go na całe życie.
Dlatego przed adopcją trzeba
dowiedzieć się, czy pies ak-
ceptuje inne zwierzęta, jeśli
już jakieś są w domu i czy po-
zytywnie reaguje na dzieci,
jeśli są w rodzinie.

Więcej na temat adopcji
czytaj na internetowej stronie
Fundacji Animalia: fdz-ani-
malia.pl Red

W kwietniu i na początku maja 
w naszym mieście zanotowano
wiele przypadków wandalizmu. 
Na usuwanie skutków ich
działalności wydawane są
pieniądze, które możnaby
spożytkować w zdecydowanie
lepszy sposób. 

Przez ponad miesiąc nieczynna była
sygnalizacja świetlna przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 na drodze 430 – Poznań–
Mosina. Urząd Miejski kilkakrotnie mo-
nitował w tej sprawie do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Kościanie a urządzenie
zostało naprawione 7 maja br. Sygnali-

zacja świetlna została podpalona przez
wandali, koszt naprawy wyniósł ponad
6.000 zł. Do czasu wykonania naprawy
Straż Miejska pomagała dzieciom na
przejściu dla pieszych, aby bezpiecznie
dotarły do Szkoły przechodząc tak ruch-
liwą drogę Poznań–Mosina.

Wandale zniszczyli także drzwi i wy-
bili okno w budynku gospodarczym na
placu zabaw przy ul. Czarnieckiego na
Starym Puszczykowie (uszkodzenia zos-
tały naprawione na początku maja), po-
wyrywali i zniszczyli zieleń posadzoną
przy ulicy Poznańskiej oraz powyciąga-
li w nocy kratki ze studzienek kanaliza-
cyjnych na ul. Kościelnej. Red

WANDALE ZAATAKOWALI

DO SERCA PRZYTUL PSA

Spółdzielcza Grupa Bankowa Gos-
podarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie
informuje, że wszelkie wpłaty gotów-
kowe na rachunki bankowe Urzędu
Miejskiego w Puszczykowie prowadzo-
ne w Gospodarczym Banku Spółdziel-
czym w Mosinie, w tym m.in. z tytułu:
– podatku od nieruchomości,
– podatku od środków transportowych, 
– czynszów, przyjmowane są bez żad-

nych opłat i prowizji we wszystkich
placówkach Banku.

Na terenie Puszczykowa wpłat go-
tówkowych można dokonywać w Od-
dziale Banku ul. Rynek 5, który czynny
jest od poniedziałku do piątku w godz.
8.00–17.00, a także w Punkcie Kasowym
w Niepublicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im.
prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego”,
ul. Kraszewskiego 11, czynnym od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00–15.15

Jednocześnie informujemy, że na tych
samych zasadach, czyli bez opłat i prowizji

dokonają Państwo wpłaty gotówkowej na
rachunki Urzędu Miejskiego w Puszczy-
kowie także poza Puszczykowem, a mia-
nowicie w oddziałach i punktach kaso-
wych w: Mosinie, Stęszewie, Buku,
Żabnie i Brodnicy. Zapraszamy miesz-
kańców Puszczykowa do korzystania z tej
wygodnej i bezpłatnej możliwości doko-
nywania wpłat gotówkowych na rachun-
ki bankowe Urzędu Miejskiego w Pusz-
czykowie w placówkach naszego Banku.

Pion Obsługi Klientów
GBS w Mosinie

WPŁATY BEZ OPŁAT
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KULTURA

19 kwietnia do Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie
przybyła znana pisarka Joanna Papuzińska. Za
sprawą książki „Nasza mama czarodziejka” – lektury
szkolnej, znają ją wszystkie dzieci, a pamiętają 
ze swych lat szkolnych także ich rodzice.

Podczas spotkania Joanna Papuzińska zaprezentowała swo-
je najciekawsze książki, w tym najnowszą pt. „ Karsnoludki Pu-
cybutki”. Pani Elżbieta Krygowska-Butlewska – ilustratorka wie-
lu jej książek opowiedziała o drodze jaką przebywa książka
zanim trafi na półki księgarni i biblioteki oraz o tym w jaki spo-
sób powstają ilustracje i kiedy rozstrzyga się decyzja o ich roz-
mieszczeniu na stronie. Nie zabrakło też ciekawych pytań ze
strony dzieci. Interesowały je kolory farby drukarskiej, wiek au-
torki, tytuły ulubionych książek i ilość stron w najdłuższej książce
jej autorstwa. Kolejnym punktem programu było rozszyfro-
wywanie tekstów wierszy Joanny Papuzińskiej, napisanych 
w wymyślonych przez nią językach: przekręcalskim i sza-
chrajskim. Zadanie okazało się niełatwe, ale dzieci świetnie so-
bie z nim poradziły. Na zakończenie autorka podpisywała książki,
które można było nabyć na spotkaniu.

Joanna Papuzińska pierwszą swoją książkę wydała mając
28 lat, natomiast jej pierwszy tekst powstał, gdy była zaled-
wie siedmioletnim dzieckiem. Wówczas rozpoczęta przygo-
da z pisaniem trwa już od ponad 40 lat i niejednokrotnie za-

owocowała prestiżową nagrodą, w tym Nagrodą Ministra Kul-
tury i Sztuki za działalność w dziedzinie upowszechniania kul-
tury. Wspomnienia z dzieciństwa spędzonego w okupowanej
Warszawie pt. „Darowane kreski” zostały wyróżnione Mię-
dzynarodową Nagrodą Literacką im. Janusza Korczaka. 

BM CAK

Aktorka Krystyna Sienkiewicz, znana głównie z filmu
„Rzeczpospolita babska”, serialu „Rodzina
Leśniewskich” czy słynnego „Właśnie leci kabarecik”
gościła 12 kwietnia w Bibliotece Miejskiej 
im. M. Musierowicz w Puszczykowie. 

Po wspólnym wieczorze aż trudno uwierzyć, że w tak małej,
delikatnej kobietce tkwi taki ogrom energii i humoru, który bawi
i wzrusza publiczność od lat. Aktorka dowiodła już nieraz swe-
go wszechstronnego talentu od haftu, przez malarstwo i pisa-
nie. Piosenka, film, skecz, satyra – to żywioł Krystyny Sien-
kiewicz.

Jej charakterystyczna barwa głosu i specyficzne poczucie
humoru są nie do podrobienia. Stąd występ w Puszczykowie
przyciągnął po raz kolejny pełen komplet uczestników. W jego
trakcie artystka zaprezentowała szereg skeczy i piosenek o
przeróżnej tematyce, przeważała jednak ta – związana z miłoś-
cią i relacjami damsko-męskimi. Nie brakowało też wyjść ar-
tystki bezpośrednio do publiczności i zręcznego włączania
jej w występ. Po długich brawach i kilku bisach Krystyna Sien-
kiewicz zakończyła swój recital. Można było wtedy zakupić

książki jej autorstwa „Zgadnij, z kim leżę?”, „Haftowane
gałgany” oraz uzyskać jedyny autograf. Dwa egzemplarze tra-
fiły także do biblioteki zatem zachęcamy do zapoznania się
z nimi.

BM CAK

JOANNA PAPUZIŃSKA W PUSZCZYKOWIE 

WIECZÓR 
Z K. SIENKIEWICZ
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WYDARZENIE

W uroczystości uczestniczyli politycy, przedstawiciele sa-
morządów, wśród których byli, m.in.: Piotr Florek, Wojewo-
da Wielkopolski; Piotr Burdajewicz, Przewodniczący Rady Po-
wiatu w Poznaniu; st. kpt. Wojciech Mazur, Zastępca
Komendanta Miejskiego PSP; Tomasz Kaczmarek z Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego – Region Zachodni, przedstawicie-
le Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wójtowie 
i bur mistrzowie gmin powiatu (wśród nich był Burmistrz Pusz-
czykowa Andrzej Balcerek) oraz przedstawiciele jednostek OSP,
którzy odbierali lampy.

Zestawy, które starosta przekazał strażakom składają się z:
4 lamp E-FLARE typ EF 522, lampy E-FLARE typ EF 522,
5 podstawek lotniczych, torby, 10 akumulatorków R20, łado-
warki akumulatorów R20. Łączna wartość przekazywanych ze-
stawów wyniosła 55 tys. zł. Podczas przekazania lamp odbyła
się prezentacja najnowszego śmigłowca Lotniczego Pogoto-

wia Ratunkowego EC 135, który lądował na lądowisku przy
Szpitalu w Puszczykowie. Dysponuje ono systemem napro-
wadzania umożliwiającym lądowanie także w warunkach noc-
nych. Jego płyta jest podgrzewana, umożliwiając użytkowa-
nie podczas zimy. Od 8 kwietnia 2010 roku śmi głowce LPR
lądowały w Puszczykowie 30 razy. Red

21 kwietna br. na terenie szpitala w Puszczykowie
Jan Grabkowski Starosta Poznański przekazał
Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym na
terenie powiatu poznańskiego nowoczesne lampy 
do oznaczenia tymczasowych lądowisk śmigłowców
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

INAUGURACJA SEZONU PSZCZELARSKIEGO
Koło Pszczelarzy Mosina–Puszczykowo 3 maja br.
uroczyście otworzyło sezon pszczelarski. Znawcy 
i miłośnicy tych jakże pożytecznych owadów spotkali
się na terenie Szkółki Leśnej w Nowinkach koło
Mosiny. 

Koło Pszczelarzy Mosina –Puszczykowo może poszczycić
się długą tradycją, powstało bowiem w 1932 roku. Aktualnie
zrzesza 57 pszczelarzy, wśród których jest 13 z Puszczykowa. 

– Ta uroczystość ma typowo symboliczne znaczenie, ponie-
waż z pszczołami już wyszliśmy w lutym – mówi Alksander Fal-
bierski, prezes Koła Pszczelarzy Mosina–Puszczykowo. – Także
w lutym odbywa się zebranie sprawozdawcze podsumowujące
rok. 

Jak mówi prezes A. Falbierski otwarcie sezonu to doskonała
okazja, aby spotkać się nie tylko z pszczelarzami, bo z nimi wi-
dzimy się co miesiąc podczas cyklicznych zebrań koła, ale także
z ich rodzinami. W tym roku wśród zaproszonych na uroczystość
osób był także Burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek. 

Tradycyjnie na inaugurację sezonu przygotowano loterię fan-
tową, w której każdy los wygrywał.

Pieniądze z losów są zawsze przeznaczane na pokrycie kosz-
tów działalności koła. Pszczelarze twierdzą, że tegoroczna zima
była dla owadów za długa, co spowodowało, że niektóre z ro-

dzin są po niej osłabione. – Proszę spojrzeć, mamy 3 maja 
a jest dosyć chłodno, wprawdzie mieliśmy już słoneczne dni
i pszczoły przynosiły już pyłek, ale zaraz potem przyszła fala
chłodniejszego powietrza i pszczoły już nie latały – mówi 
A. Falbierski. 

Na szczęście pasieki mosińsko-puszczykowskiego koła
omijają masowe choroby, z którymi borykają się inni pszcze-
larze. Red

LAMPY DLA STRAŻAKÓW 
OCHOTNIKÓW



Kwietniowa aura sprzyjała drogowcom, którzy bez
przeszkód mogli kontynuować prace. Ostatnim
fragmentem ulicy Gołębiej, budowanym przez
pracowników firmy Tor-Bruk był odcinek łączący tę
ulicę ze skrzyżowaniem z ul. Jarosławską. 

Wcześniej drogowcy zdemontowali płyty betonowe, którymi
przez wiele lat utwardzony był ten odcinek ulicy. Urząd Mias-
ta na 12 maja wyznaczył termin rozpoczęcia procedury
związanej z odbiorem ukończonej ulicy. 

Budowa ulicy Gołębiej rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku.
Prace prowadzone są na całej jej długości czyli około 1300 met-

rach. Ulica ma szerokość 5 metrów na całej swej długości. W za-
kres prac wchodzi także budowa kanalizacji deszczowej. Na-
wierzchnia będzie wykonana z kostki typu pozbruk. Koszt tej in-
westycji oszacowano na około 2,5 mln zł. Całość środków na
realizację zadania pochodzi z budżetu miasta. Red
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INWESTYCJE

Jak się okazało pęknięcia w jezdni powstały nad kanalizacją
wykonaną na tej ulicy około 9 lat temu. Badania wykazały, że
podczas prac zagęszczenie zostało wykonane w niewłaściwy
sposób. Z biegiem czasu grunt pod wpływem przejeżdżających
samochodów osiadał tworząc ostatecznie wyrwy. 

Jezdnia na ul. Sobieskiego osiadła najprawdopodobniej dla-
tego, że firma, która wykonywała prace, do zagęszczenia wy-
kopów ponownie wykorzystała ziemię, którą uprzednio z nich
wybrała. Wykopy powinno zasypać się materiałem o odpo-
wiednich właściwościach, na koniec tłuczniem z zagęszczeniem. 

W celu usunięcia zapadlisk robotnicy skuli asfalt, wybrali
ziemię z wykopu i wykonali betonową podbudowę. Następ-

nie do wykopów został wsypany tłuczeń, który był dokładnie
zagęszczany. Na koniec drogowcy ułożyli na ul. Sobieskiego
nakładkę z masy bitumicznej. 

Prace pochłonęły około 60 tysięcy złotych. Red

SOBIESKIEGO DO POPRAWKI
Na ul. Jana III Sobieskiego na powierzchni około 
300 metrów kwadratowych zapadała się jezdnia.
Konieczna była interwencja drogowców.

DROGOWCY NA GOŁĘBIEJ 

W kwietniu ulica Dworcowa zyskała ostatni element
przewidziany podczas jej remontu – namalowano
znaki na jezdni i wytyczono miejsca parkingowe. 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami samochody przy
sklepach naprzeciwko lodziarni parkują ukośnie do osi
jezdni. Natomiast pierwsze miejsce (najbliżej ul. Moniusz-
ki) przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych i zostało
wytyczone równolegle do osi jezdni. Takie wytyczenie
miejsc parkingowych umożliwiło maksymalne wykorzysta-
nie tego terenu. 

W zakres prac wchodziło również wykonanie nowego od-
wodnienia w pobliżu przystanków autobusowych zlokalizo-
wanych po obu stronach ulicy Dworcowej. 

Remont tego niemal 200 metrowego odcinka ulicy Dwor-
cowej kosztował ok. 250 tys. złotych. Inwestycja byłą współfi-
nansowana przez Starostwo Powiatowe, które wyasygnowało

na nią 154 tys. zł. W kwietniu poziome znaki na jezdni na-
malowano nie tylko na ul. Dworcowej. 

– Malowanie pasów odbywało się na terenie całego mias-
ta, na głównych ciągach komunikacyjnych – mówi Remigiusz
Motycki, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzę-
du Miasta. – W sumie wszystkie namalowane linie mają po-
wierzchnię 3500 metrów kwadratowych. Red

DWORCOWA ZAKOŃCZONA
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INWESTYCJE

Wszystko wskazuje na to, 
że budowa ulicy Wrzosowej
zostanie zakończona zgodnie 
z harmonogramem. 

Sprzyjające warunki atmosferyczne
umożliwiły pracownikom puszczykow-
skiego Zakładu Robót Drogowych Mar-
ka Dachtery, który wygrał przetarg, wy-
konanie wszystkich prac zaplanowanych
na kwiecień. Zakończenie prac plano-
wane jest w połowie maja.

Prace na ulicy Wrzosowej prowadzo-
ne były bez wyłączania jej z ruchu sa-
mochodowego. W zakres prac wchodziło
kompleksowe wykonanie całego ok. 
80 metrowego odcinka tej ulicy. Przed
ułożeniem nawierzchni z pozbruku uli-
ca na całym odcinku została wykoryto-
wana i utwardzona podbudową z betonu
i tłucznia. Po obu stronach ulicy Wrzo-
sowej zostały ułożone chodniki. Red

WRZOSOWA NA FINISZU

W kwietniu przeprowadzono pierwsze w tym roku
zamiatanie ulic Puszczykowa. Jest ono z reguły 
o 50 procent droższe niż pozostałe, co spowodowane
jest koniecznością sprzątania piasku i odpadów
zgromadzonych na jezdniach przez całą zimę. 

W tym roku prace odbywają się na około 38 kilometrach ulic
oraz 9,3 km. chodników i ścieżek rowerowych. Firma Tech-
nika Sanitarna z Poznania, która wygrała przetarg w ramach
kontraktu zamiata także parkingi o łącznej powierzchni ponad
5000 metrów kwadratowych. 

Do końca 2011 roku ulice Puszczykowa będą zamiatane 
8-krotnie. Prace będą prowadzone co najmniej dwoma samo-
jezdnymi zamiatarkami samochodowymi. Każdorazowa akcja
zamiatania Puszczykowa trwa około tygodnia. Red

ZAMIETLI PO ZIMIE 

Ze względu na bezdeszczową pogodę
prace musiano przerwać. Zbyt sucha na-
wierzchnia uniemożliwiała należyte wy-
konanie równania. Jeśli grunt jest odpo-
wiednio wilgotny po przejechaniu
równiarki walec ubija jezdnię tworząc
równą powierzchnie. W przypadku prze-
suszonej nawierzchni jest to niemożliwe.

Jednak realizując liczne prośby miesz-
kańców, 5 maja wznowiono prace. –
Stwierdziliśmy, że z dwojga złego lepsza jest
luźna nawierzchnia niż liczne uciążliwe
dziury – mówi Remigiusz Motycki, kie-
rownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta. Prace będą jeszcze kon-
tynuowane po opadach deszczu. Red

WIOSENNE RÓWNANIE DRÓG
W kwietniu na wielu gruntowych ulicach Puszczykowa pracowała
równiarka i walec. Równanie przeprowadzono na ulicach Puszczykowa
Starego i bocznych uliczkach, odchodzących od ulicy Poznańskiej 
na Puszczykowie Dolnym. 
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INWESTYCJE

UKWIECONE RONDA

W tym roku na prośbę Urzędu Miasta mieszkańcy Pusz-
czykowa we własnym zakresie obsadzili kwiatami 90 skrzy-
nek usytuowanymi przed posesjami. Puszczykowianie zade-
klarowali, że będą samodzielnie pielęgnować rośliny. 

Wszystkim mieszkańcom naszego miasta, którzy w ten spo-
sób włączyli się w udekorowanie kwiatami Puszczykowa dzię-
kujemy. Red

ROZETY NA RYNKU

Niedługo ułożony zostanie tam dodatkowy chodnik wzdłuż
marketu Biedronka. Pieniądze na ten cel zostały zabezpieczone
w budżecie miasta podczas kwietniowej sesji. 

Ukończenie prac brukarskich umożliwiło także obsadzenie
Rynku zielenią. Ostatnie bardzo ciepłe dni spowodowały, że
zieleń bardzo dobrze się przyjęła i już stanowi wspaniałą ozdo-
bę tej części miasta. W najbliższych dniach na rynku zostaną
zamontowane ławki i kosze na śmieci, które już dotarły do Pusz-
czykowa. Red 

Zimą ten fakt wiązano z wysokim stanem Warty i wód grun-
towych, jednak w marcu zrobiło się sucho, a posesje wciąż były
zalewane. Potem podejrzenie padło na awarię sieci wodo-
ciągowej. Specjaliści z Aquanetu po badaniach wykluczyli jed-
nak taką możliwość. 

– Wtedy zaczęliśmy sprawdzać kanalizację burzową, która
biegnie ulicą Dworcową. Użyliśmy kamery wpuszczanej do
wnętrza kanalizacji i badające jej stan – wszystko było jednak
w porządku. Żeby było jeszcze dziwniej trzy pechowe posesje
były zalewane tylko w dni robocze, w weekendy było sucho –
mówi Remigiusz Motycki, kierownik Referatu Gospodarki Ko-
munalnej Urzędu Miasta

Dopiero, kiedy zaczęto kopać głębiej, pod siecią burzową na-
tknięto się na betonowe kręgi – najprawdopodobniej fragment
starej kanalizacji nie ujętej na żadnej mapie geodezyjnej (nie-
którzy mieszkańcy twierdzili, że wybudowano ją w latach 60). 

To właśnie w niej, chociaż w połowie była zasypana ziemią
płynęła dość mocno woda. 

Wybijała na powierzchnię, bo połączenie między dwoma krę-
gami uległo rozszczelnieniu. 

– Po wypompowaniu wody i zabetonowaniu szczeliny 
posesje przestały być zalewane. Woda nie pokazuje się także
w innych miejscach. Gdyby pojawiły się jakieś problemy na-
tychmiast będziemy interweniować – mówi R. Motycki. Red

ZAPOMNIANY RUROCIĄG
Przez prawie 3 miesiące z nieznanych powodów
woda zalewała kilka posesji przy ul. Dworcowej. 

W kwietniu na rondach w Puszczykowie, klombach
oraz w donicach i skrzyniach posadzono nowe
kwiaty. Szczególnie kwieciście wyglądają obydwa
ronda na ulicy Poznańskiej. 

Mieszkańcy Puszczykowa mogą już obejrzeć końcowy
efekt pracy brukarzy na Rynku. Pracownicy Zakładu
Robót Drogowych Marka Dachtery ukończyli w
kwietniu układanie rozet zdobiących dużą płytę rynku. 
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OŚWIATA

W poprzednim numerze „Echa” pisa-
liśmy o udziale uczniów klasy 3b naszego
gimnazjum w programie „Odyseja
Umysłu” – konkursie twórczego roz-
wiązywania problemów dla uczniów w
każdym wieku. Po ponad półrocznym
przygotowaniu do konkursu przyszło
nam zmagać się w marcu br. na Elimi-
nacjach Regionalnych w Poznaniu. Re-
zultatem tych działań było zakwalifiko-
wanie się drużyny w składzie: Joasia
Biedroń, Jasiu Cofta, Marta Fąs, Alina
Heller, Olek Kaźmierczak, Jasiu Ko-
walewski i Adrian Ochotny do Finału
Ogólnopolskiego w Gdańsku.

Finansowe wsparcie szkoły dało nam
możliwość uczestniczenia w Finale Ogól-
nopolskim, za co serdecznie dziękujemy.
Nagrodą dla nas wszystkich: uczniów, tre-
nera, jak również pozostałych osób i in-
stytucji zaangażowanych w to przed-

sięwzięcie było zajęcie przez nas trze-
ciego miejsca w Problemie 3 – „Z No-
tatnika Przewodnika” w naszej katego-
rii wiekowej, tj.: 3 kl. gimnazjum – 3 kl.
liceum ! Od drugiego miejsca dzielił na
1.26 punktu (!)...

Na to miejsce złożyła się punktacja za
Problem Długoterminowy (pomysłowo-
ść przedstawienia), Styl (jakość arty-
styczna przedstawienia) oraz Problem
Spontaniczny. Przypomnijmy, że w tym
roku drużyna miała za zadanie stworzyć
i zaprezentować przedstawienie, w któ-
rym postać znana z literackiej klasyki
pełni rolę Przewodnika Wycieczek. Prze-
wodnik ów miał zabrać grupę turystów w
trzy miejsca, z których dwa rzeczywiście
istnieją, a jedno to miejsce oryginalne, wy-
myślone przez drużynę. 
W jednym z trzech miejsc Przewodnik ob-
jaśnił coś w niepoprawny sposób, a jeden

z turystów podał prawidłowe wyjaśnie-
nie danego zagadnienia. W prezentacji po-
jawił się ponadto obiekt nieożywiony, któ-
ry ożył oraz bezwartościowy przedmiot
pilnowany przez strażnika, który uzasadnił
dlaczego, owa nic nie warta rzecz, jest
przez niego strzeżona.

Po Problemie Długoterminowym
(przedstawieniu) zajmowaliśmy drugie
miejsce na 11 drużyn z całej Polski, z któ-
rych ogromną większość stanowiły
drużyny ze szkół wyższych, z dużych
miast takich jak Chorzów, Gdańsk, Gdy-
nia czy Wrocław. Niestety Problem
Spontaniczny nieco nas zaskoczył i osta-
tecznie uplasowaliśmy się na trzecim
miejscu. Mimo to, biorąc pod uwagę bar-
dzo wysoki poziom konkursu, znacznie
większe doświadczenie pozostałych
drużyn oraz fakt, że jesteśmy stosunko-
wo małą szkołą z małego miasta (ustąpi-
liśmy miejsca Poznaniowi i Gdyni) myś-
lę, że możemy być z siebie dumni.

Z Gdańska wracamy z bagażem cen-
nych doświadczeń, niezapomnianych
wrażeń i świetnej zabawy. Z niecierpli-
wością czekamy na przyszły rok szkolny,
kiedy to poznamy kolejne problemy do
rozwiązania i znów rozpoczniemy Ody-
sejową Wyprawę. Już pachnie przygodą...

Jak głosi motto twórców Programu:
„Odyseja Umysłu to podróż, w której
obok celu ważna jest sama droga”. Jako
trener mogę powiedzieć, że była to praw-
dziwa przyjemność spotkać na tej drodze
7 wspaniałych młodych ludzi – uczniów
naszego gimnazjum, pełnych pomysłów,
zapału i wytrwałości; ludzi gotowych bez-
interesownie poświęcić mnóstwo swoje-
go wolnego czasu. Mam nadzieję, że przy-
najmniej na jakiś czas zapadnie Wam 
w pamięci Nasza wspólna wędrówka,
którą, jak sądzę, warto było odbyć...
Myślę, że uczestnictwo w konkursie dało
Nam wszystkim okazję do zdobycie wie-
lu ekscytujących i kształcących doś-
wiadczeń. Dziękuję za wrażenia, jakich
dostarczyliście podczas treningów i kon-
kursu. Jestem z Was dumna!

Alicja Hinc – trener drużyny, 
nauczyciel jęz. angielskiego

TRZECI W POLSCE 
NA ODYSEI UMYSŁU 2011!
Reprezentacja Gimnazjum nr 2 z Puszczykowa zajęła III miejsce podczas
ogólnopolskiego finału konkursu twórczego rozwiązywania problemów
„Odyseja Umysłu 2011”.
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18 kwietnia 2011r. w hotelu PARK nad Maltą 
w Poznaniu, odbył się finał Międzygminnego
Konkursu „Obycie umila życie”, którego celem 
jest propagowanie prawidłowych form towarzyskich
obowiązujących w kulturalnym świecie. 

Uczestniczyły w nim 3-osobowe drużyny reprezentujące
Szkoły Podstawowe i Gimnazja z gminy Śrem, Mosina i Pusz-
czykowo.

Finał konkursu poprzedzony był eliminacjami szkolnymi 
i gminnymi. Puszczykowo reprezentowała Szkoła Podstawo-
wa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w składzie:
– Marysia Michalska kl. IV a
– Zuzia Broniszewska kl. IV b
– Angelika Garczyk kl. V b.

Dziewczynki spisały się znakomicie i zajęły 2 miejsce. Lau-
reatki otrzymały nagrody książkowe i dyplomy. Serdecznie im
gratuluję!

Konkurs ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.
Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu nie mieli łatwego za-
dania. Najpierw zawodnicy odpowiadali na pytania teoretyczne
np. Czy trzeba mieć obuwie na zmianę na przyjęciu? Kto koń-
czy rozmowę telefoniczną? Czy kobieta może witać się w rę-
kawiczkach? Potem przyszedł czas na część praktyczną.
Uczestnicy po obejrzeniu scenki „Wycieczka do ZOO” musieli
wskazać zachowania ,które nie były zgodne ze sztuką savoir-
vivre. Innym zadaniem praktycznym było zawiązać pra-
widłowo krawat lub jak i czym należy jeść banany, ślimaki czy
żabie udka? 

Konkurs „Obycie umila życie” to dobra zabawa i zdrowa ry-
walizacja. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

Wiesława Walkowiak

„OBYCIE UMILA ŻYCIE” N KONKURS SAVOIRLVIVRE

W MAGICZNYM ŚWIECIE WIERSZY JULIANA TUWIMA 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie, kolejny raz
była gospodarzem międzyszkolnego konkursu
recytatorskiego dla dzieci z klas 0 – III. Tym razem był
on poświęcony twórczości Juliana Tuwima. Patronat
nad konkursem objął Andrzej Balcerek – Burmistrz
Miasta Puszczykowa.

Dzięki rozbudowie naszej szkoły w tym roku mieliśmy możli-
wość zorganizowania imprezy w nowej świetlicy. Konkurs cie-
szył się dużą popularnością, przystąpiło do niego siedem szkół:
SP Komorniki, SP 2 Luboń, SP 4 Luboń, SP 1 Mosina, SP 84
Poznań, SP 1 Puszczykowo, a także my, SP 2 Puszczykowo.
Troje zwycięzców eliminacji szkolnych reprezentowało swoją
szkołę w finale międzyszkolnym.

Po wysłuchaniu wszystkich interpretacji utworów jury 
w składzie: Dagmara Michalska, Izabela Gogojewicz i Karo-
lina Michałowska wyłoniło zwycięzców. Pierwsze miejsce za-
jęła Zuzanna Gruszka z SP 84 Poznań; drugie Anna Pachura
z SP 2 Puszczykowo; trzecie Kalina Kreis z SP Ko morniki. Wy-
różnienia natomiast otrzymali: Martyna Kowalska z SP 1 Mo-
sina; Tobiasz Przybecki SP 4 Luboń oraz Bartosz Nowacki z
SP1 Puszczykowo. Każdy uczestnik konkursu otrzymał z rąk
pani dyrektor Izabeli Bajbak pamiątkowy dyplom i nagrodę

książkową, którą ufundowała Rada Rodziców przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Puszczykowie. 

Serdecznie dziękuję opiekunom, wychowawcom i rodzicom
za zaangażowanie oraz wielki wkład pracy w przygotowanie
dzieci do konkursu. 

Organizator konkursu 
Karolina Michałowska
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W kwietniu w Szkole Podstawowej nr 1 odbyły się
zajęcia biblioteczne dla „Pierwszaków”

Na lekcji prowadzonej przez panią Ewę Szturzbecher,
dzieci dowiedziały się, w jakich dniach i godzinach czynna jest
biblioteka i w jaki sposób się do niej zapisać. Pani bibliotekarka
omówiła księgozbiór, zwracając uwagę na książki przeznaczone
dla najmłodszych. Dzieci poznały znaczenie takich słów jak:
biblioteka, bibliotekarz, księgarnia, księgarz, autor i ilustrator.
Oglądały książki i czasopisma dla dzieci. Wysłuchały wiersza
pt. „Troski i marzenia książki” oraz rozwiązywały zagadki 
i krzyżówkę z hasłem „KSIĄŻKA”. Dalsza część spotkania
miała charakter zabawowy i dotyczyła wiedzy na temat bo-
haterów bajek. Za miłą zabawę i aktywność podczas zajęć dzie-
ci otrzymały słodkie upominki i zakładki do książek z infor-
macjami o bibliotece szkolnej. Jagienka Habernik

Zgodnie z zapowiedziami, 
w sobotę 16 kwietnia br., 
odbył się pierwszy „Pchli Targ”
zorganizowany przez Radę
Rodziców i uczniów Gimnazjum 
nr 1 w Puszczykowie. 

Na placyku pomiędzy apteką a Ko-
misariatem Policji przy ul. Poznańskiej
stanęły dwa namioty. Pod jednym po-
wstało stoisko z rzeczami używanymi,
które obsługiwali rodzice oraz niezwykle
pomocna młodzież. Pod drugim każdy,
kto dokonał zakupu otrzymywał darmo-
wego pączka oraz kawę lub herbatę. 

Zainteresowanie mieszkańców Pusz-
czykowa naszą akcją przerosło wszelkie
oczekiwania. Kiedy nasi klienci dowia-
dywali się, że cały dochód ze sprzedaży
przeznaczamy na wyposażenie sali nau-
kowej w naszej szkole, nie szczędzili gro-
sza. Oprócz zakupów książek, ceramiki,
szkła, przedmiotów codziennego użytku
czy sztucznej biżuterii za złotówkę,
dwie lub pięć ochoczo brali udział w li-
cytacji cenniejszych przedmiotów, takich
jak rower czy nowy, nieużywany odku-
rzacz.

Nasz targ okazał się udanym wyda-
rzeniem, ale zawdzięczamy to zaan-

gażowaniu i poparciu wielu osób. Po-
dziękowania należą się Panu Burmist-
rzowi Andrzejowi Balcerkowi za udo-
stępnienie miejskiego terenu, Strażnikom
Miejskim, Cukierni Państwa Błaszko-
wiaków oraz Pani Annie Haczyk z Re-
stauracji „Skarabeusz” za darmową kawę
i herbatę. Licząc na dalszą współpracę
dziękujemy również wszystkim anoni-
mowym ofiarodawcom przedmiotów na
sprzedaż i wszystkim tym, którzy wspie-
rali nasz pomysł. 

Wkrótce zamierzamy zorganizować
kolejny „Pchli Targ”, stąd nasza prośba
o dalsze dostarczanie do Sekretariatu
Gimnazjum nr 1 rzeczy używanych,
które mogłyby jeszcze posłużyć innym.

B.W.

PIERWSZAKI Z JEDYNKI CZYTAJĄ 

CHARYTATYWNY „PCHLI TARG” 

Temat ten jakże bliski i tożsamy
nam – mieszkańcom Puszczykowa.
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1
doskonale pamięta tę datę i co roku
włącza się w obchody święta hołdujące-
go naszej planecie.

Tegoroczny Światowy Dzień Ziemi
puszczykowska Jedynka obchodziła, tak

jak każdego roku, „biorąc pod lupę” oko-
liczne lasy. Uczniowie mieli za zadanie
zwrócić szczególną uwagę na zniszcze-
nia, jakich dokonał człowiek w naszym
pięknym mieście. Zastanawiali się rów-
nież jakie niesie to za sobą konsekwen-
cje i co musimy zrobić, aby poprawić stan
naszego środowiska. Jak również jaka jest

rola każdego człowieka w ochronie
przyrody w najbliższej okolicy. 

Obchody tego jakże ważnego dla na-
szej przyszłości dnia, stały się doskonałą
okazją do połączenia edukacji ekolo-
gicznej z odrobiną zabawy. Tego typu
akcje edukacyjne są świetnym ukoro-
nowaniem wszystkich działań przy-
rodniczych i ekologicznych prowadzo-
nych w naszej szkole, dlatego też
Światowy Dzień Ziemi znalazł swoje
stałe miejsce w kalendarzu uroczystości
szkolnych. Marta Madaj

2011 rok ogłoszony został przez Organizację Stanów Zjednoczonych
Międzynarodowym Rokiem Lasów, a obchody Światowego Dnia Ziemi,
które co roku odbywają się 22 kwietnia, tym razem zrealizowane
zostały pod hasłem „Las całkiem blisko nas”. 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2011



AUTOKAROWA MAJÓWKA
Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury zaprasza

wszystkich chętnych na wycieczkę autokarową: Turew – zwie-
dzanie pałacu, Rąbiń – zwiedzanie cmentarza, Błociszewo –
zwiedzanie kościoła, Manieczki.

Wycieczka planowana jest na 21 maja, zbiórka o godz. 10.00,
powrót do Puszczykowa między godz. 16.00 a 17.00.

Koszt uczestnictwa: 30 zł od osoby. 
Uwaga! W wycieczce mogą wziąć udział także osoby spo-

za Akademii Seniora – można zabrać ze sobą kogoś z rodzi-
ny czy znajomych. Zapisy przyjmujemy w BMCAK do 20 maja.

Zapraszamy – Biblioteka Miejska.

LETNIE WARSZTATY
Podczas zbliżających się wakacji od 27 czerwca do 1 lipca

2011 r. w Bibliotece Miejskiej CAK prowadzone będą „Warsz-
taty letnie”. Zajęcie m.in. z tańca i rysunku będą odbywały się
w godzinach 9.00 – 14.00. Dzieci będą przygotowywały także
spektakl dla swoich rodziców. Zapisy na warsztaty rozpoczynają
się 16 maja br. Dzieci mogą zapisać osobiście tylko ich rodzice
lub opiekunowie. Koszt warsztatów to 50 zł (opłata obejmu-
je obiady). 

ZAKOŃCZENIE SEMESTRU AKADEMII SENIORA
15 czerwca br. o godz. 17.00 w Bibliotece Miejskiej CAK

odbędzie się zakończenie semestru Akademii Seniora. Uczest-
nicy wysłuchają wykładu „Niecodzienne spotkania z Bretanią.”

GRY I ZABAWY CO SOBOTĘ
Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie zaprasza na gry

i zabawy sportowe dla dzieci szkół podstawowych w soboty
o godz. 9.30. dzieci spotykają się na terenie CAS przy ul. Koś-
cielnej 7. Informacje pod nr tel. 666851 382.

SEANSE FILMOWE W BIBLIOTECE
22 maja br. w Sali teatralnej Biblioteki Miejskiej Centrum

Animacji Kultury w Puszczykowie będzie można obejrzeć 
4 seanse filmowe. O godz. 12.00 i 14.00 wyświetlony zosta-
nie animowany film „Delfin Plum”. Na godz. 17.00 Bibliote-
ka zaprasza na komedię Woody Allena „Poznasz przystojne-
go bruneta”, a o godz. 19.00 obejrzeć będzie można inspirowany
autentycznymi wydarzeniami obraz „Lincz” w reżyserii
Krzysztofa Łukaszewicza. Cena biletu to 11 zł.

FOTOGRAFICZNA WYSTAWA
Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy serdecznie do Bibliote-

ki Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury
na wystawę fotograficzną pt. „Wszystkie dzieci nasze są” au-
torstwa Mateusza Szmigiero i Piotra Nowaka. 

BIAŁA NIEDZIELA
Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska

oraz Mosiński Ośrodek Kultury zapraszają 

5 czerwca 2011r., do Mosińskiego Ośrodka Kultury ul. Dwor-
cowa 4 na festyn medyczny BIAŁA NIEDZIELA „WSZYST-
KO DLA ZDROWIA”, który odbędzie się w godzinach 9.00
–14.00.

Wszyscy, którzy pojawią się na festynie, będą mogli tego
dnia skorzystać z konsultacji i porad: lekarzy różnych spe-
cjalności, farmaceutów, optyka, rehabilitantów, psychologa, kos-
metologa. Na miejscu prowadzone będą również bezpłatne ba-
dania: ciśnienia krwi, poziomu cukru, badania EKG 
a pracownicy SANEPIDU zbadają zawartość dwutlenku węg-
la w wydychanym powietrzu. Patronat nad festynem objął Sta-
rosta Poznański Jan Grabkowski. Red
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INFORMATOR MIEJSKI

Numer Alarmowy 111122

Pogotowie Ratunkowe 999999

Straż Pożarna 999988

Policja 999977

Pogotowie Wodno-kanalizacyjne 999944

Pogotowie Energetyczne 999911

Pogotowie Gazowe 999922

WAŻNE TELEFONY
Policja w Puszczykowie ((24h)) 660022  443300  009988  

6611  884411  3300  2200

Straż Miejska – w godz. 7–22 669922  445588  553344

Pogotowie Ratunkowe w Luboniu 6611  8811  3300  999999

Zespół Zarządzania Kryzysowego 24h 660022  444444  990000

Szpital w Puszczykowie (centrala) 6611  8899  8844  000000

Szpitalny Oddział Ratunkowy 6611  8899  8844  110011

TELEFONY ALARMOWE

MEDICOR Sp. z o.o. Przychodnia Zdrowia „SALUS”,
ul. Kraszewskiego 11– 61 813 32 03 
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.

Puszczykowski Ośrodek Zdrowia POZMED sp. z o.o. 
ul. Poznańska 36 – 61 830 14 74; 61 830 14 77
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. 

Praktyka Lekarza Rodzinnego MARIA STEMPNIAK, 
ul. Kraszewskiego 6 – 61 898 40 19
Rejestracja jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Wysoka 1 – 61 819 46 48

Urząd Pocztowy, ul. Magazynowa 2 – 61 898 30 13 

Biblioteka Miejska im. MAŁGORZATY MUSIEROWICZ 
w Puszczykowie, ul. Wysoka 1 – 61 819 46 49 

Muzeum – Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera, 
ul. Słowackiego 1 – 61 813 37 94

Prywatne Przedszkole Nr 1 „Pracowite Pszczółki”, 
ul. Wysoka 2 – 61 813 30 52

Przedszkole Niepubliczne FLOH 
ul. Czarnieckiego 2 – 61 819 36 15

Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Stokrotka”, 
ul. Niepodległości 14 – 61 813 32 57

Niepubliczne Przedszkole Nr 3 „Leśni Przyjaciele”, 
ul. Przyszkolna 1 – 61 813 31 52

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Kubusia 
Puchatka” ul. Jarosławska 1 – 61 830 24 95
lub 692 489 191

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza, 
ul. Wysoka 2 – 61 813 34 61

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, 
ul. Kasprowicza 1 – 61 813 33 71

Gimnazjum Nr 1 im. Alberta Einsteina, 
ul. Wysoka 2 – 61 819 43 57 

Gimnazjum Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego, 
ul. Kasprowicza 1 – 61 819 46 87

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, 
ul. Kasprowicza 3 – 61 813 34 11

Gabinet weterynaryjny – Blumczyński Tadeusz, 
3 Maja 2, Puszczykowo – 61 813 39 61 pn-pt: 8-10, 
19-21ORLIK, ul. Jarosławska, 

animator – T. Koczajewski – 508 228 079

gospodarz – A. Toma – 505 302 583

ORLIK, nowe Osiedle, animator – K. Dolczewski – 606 433 486

gospodarz – P. Stefaniak – 509 082 799

Apteka w Starym Domu, ul. Dworcowa 22 – 61 819 40 28, 

601 968 250, fax 61 819 41 14

Apteka Alchemia, ul. Kościelna 7, 62-040 Puszczykowo 

– 61 813 30 04, fax 61 819 43 36, 603 034 600

Apteka pod Puszczykiem, 

ul. Kraszewskiego 11 – 61 898 42 39

Apteka Viola Farm, ul. Poznańska 74A – 61 813 32 01

czynna: poniedziałek – piątek 8:00-20:00

Apteka św. Kamila w Puszczykowie, 

ul. Poznańska 56 – 61 813 37 87

Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Wniebowziętej

ul. Kościelna 1 – 61 813 31 83

Kościół parafialny pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP

ul. Dworcowa 16 – 61 813 31 35, fax 61 819 32 44

WAŻNE PLACÓWKI I URZĘDY

URZĄD MIEJSKI 
ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo
tel./fax 61 898 37 00
e-mail: um@puszczykowo.pl
www.puszczykowo.pl
Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 8.00–16.00
Wtorek-piątek: 7.30–15.30

BURMISTRZ MIASTA 
Andrzej Balcerek
Budynek A, pokój nr 5
tel./fax 61 898 37 37
e-mail: um@puszczykowo.pl
godziny przyjęć:
Poniedziałki 14.00–16.00, 
Środy 8.00 – 10.00

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Władysław Ślisiński
Budynek A, pokój nr 7
tel./fax 61 898 37 31
e-mail: viceburmistrz@puszczykowo.pl
godziny przyjęć:
Wtorki 12.00–15.00, 
Czwartki 9.00–12.00
Prosimy o wcześniejsze umawianie się 
na wizyty u Burmistrzów Miasta.

SKARBNIK 
Piotr Łoździn
Budynek B, pokój nr 3
e-mail: skarbnik@puszczykowo.pl

SEKRETARZ 
Maciej Dettlaff
budynek A, pokój nr 1
tel. 61 898 37 32
e-mail:sekretarz@puszczykowo.pl
Godziny przyjęć:
poniedziałki 13.00–15.00,
środy 8.00–10.00

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 
Zbigniew Czyż
e-mail: zbigniew.czyz1@wp.pl
tel. 662 140 900
Prosimy o wcześniejsze umawianie się
na spotkanie z Przewodniczącym Rady
Miasta Puszczykowa

ZASTĘPCA 
PRZEWODNICZĄCEGO
Janusz Szafarkiewicz
e-mail: januszszafarkiewicz@wp.pl
tel. 606 701 055
Prosimy o wcześniejsze umawianie się
na spotkanie z zastępcą
Przewodniczącego Rady Miasta
Puszczykowa

BIURO 
RADY MIASTA
tel. 61 898 37 34, 
tel./fax 61 898 37 11
e-mail: rada@puszczykowo.pl

DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW



Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe zaprasza,
dzieci i młodzież z puszczykowskich Szkół
Podstawowych i Gimnazjum na warsztaty tenisowe.
Zajęcia będą odbywać się w ramach programu
„TENISOWE LATO 2011” od poniedziałku do piątku
na kortach ziemnych CAS przy ulicy Kościelnej 7.

TERMINY:
I Turnus 29.06.–08. 07.2011 r. 

II Turnus 01–05.08.2011 r. 

III Turnus 08–12.08.2011 r. 

REGULAMIN
1. Aby wziąć udział w warsztatach należy

opłacić roczną składkę członkowską PTS w wy-
sokości 40.00 złotych oraz posiadać ważną le-
gitymację szkolną. 
Opłatę można wpłacić na konto PTS nr 87
9048 0007 0000 7504 2000 0001 lub u pro-
wadzącego zajęcia.

2. Warsztaty będą odbywać się w trzech grupach; SP klasy 
1–3, SP klasy 4–6 i Gimnazjum

3. Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona i wynosi
maks. do 12 osób.

4. Listę osób ustala się na podstawie kolejności zgłoszenia (tyl-
ko e-mail lub sms).

5. Jeśli uczestnik kursu zrezygnuję z zajęć, przyjmowane jest
kolejne dziecko z listy rezerwowej.

6. Przy dużej ilości zgłoszeń uczestnik bierze udział w jednym
kursie.

7. W trakcie zajęć Organizator może dokonać innego podziału
na grupy.
8. Po tenisie dzieci mogą brać udział w zajęciach sporto-

wych organizacyjnych przez CAS. 
9. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom

sprzęt tenisowy.

GODZINY WARSZTATÓW:

08.30 – 10.15 SP klasy 1–3
10.15 – 12.00 SP klasy 4–6
12.00 – 14.00 Gimnazjum

ZAPISY
sms: (0) 600 487 486 
e-mail: preisler@tenispreisler.pl

ZARZĄD PTS
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Centrum Animacji Sportu informuje, że do 27 maja
2011 r. można zgłaszać drużyny, które chcą wziąć
udział w turnieju piłki nożnej, rozgrywanym
podczas Dni Puszczykowa. 

Zgłoszeń można dokonywać pocztą elek-
troniczną – na adres hejnowicz@puszczyko-
wo.pl, telefonicznie pod nr tel. 608 201 593,
osobiście w siedzibie CAS przy ulicy Koś-
cielnej. 

Losowanie odbędzie się 27 maja br. 
o g. 18:00 w siedzibie CAS.

System rozgrywek uzależniony będzie od
ilości drużyn. 

Drużyny składają się z 10 zawodników 
(5 w polu + bramkarz + 4 rezerwowych).

Uwaga! 
Po 27 maja zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

Zorganizowana przez Centrum Animacji Sportu
Puszczykowska Liga Piłki Nożnej wchodzi w fazę
finałową. 

W kategorii szkół podstawowych po eliminacjach 
w finale znalazły się zespoły FC Puszczykowo,

Czerwone Diabły, WKS, FC Kredki. O piąte
miejsce zagrają WWE i SP 2/4A.

Terminarz rozgrywek 9.05.2011
godz. 15.30 WWE – SP2/4A
godz. 16.00 Czerwone Diabły – WKS
Mecz FC Kredki – FC Puszczykowo na

prośbę FC Puszczykowo zostanie rozegrany
16.05.2011 o godzinie 16.00.

W kategorii gimnazjów ostatnia runda
fazy grupowej zostanie rozegrana 9.05.2011.
godz. 16.30 KS Kubalin – FC Biedronka

godz. 17.00 KS Ostre Dzidy – KS Kotwica Ro-
galinek

Kolejne rundy PLPN SP/G odbędą się 16 i 23 maja.
ZG/JH

TURNIEJ PIŁKI
NOŻNEJ PODCZAS
DNI PUSZCZYKOWA!

PUSZCZYKOWSKA
LIGA PIŁKI NOŻNEJ

TENISOWE LATO 2011
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W przedświątecznym tygodniu na boisku
lekkoatletycznym puszczykowskiego liceum 
odbyły się eliminacje miejskie w czwórboju
lekkoatletycznym szkół podstawowych 
oraz w Gimnazjadzie Lekkoatletycznej.

W czwórboju zespół składał się z sześciu zawodników. 
Wśród dziewcząt awans do zawodów powiatowych wywalczyły
uczennice Szkoły Podstawowej nr 2, zdobywając 950 punktów.

Agnieszka Hetman – 207, Marta Jajczyk – 204, Wiktoria Szcze-
paniak – 200, Agata Płócienniczak – 179, Weronika Gawin – 160,
Klaudia Krawczyk – 147. Opiekun – Marzenna Johaniewicz

Wśród chłopców awans do zawodów powiatowych zdobyli
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, zdobywając 914 punktów. 

Adam Skołuda – 211, Jakub Zawartowski – 199, Jakub Wol-
tman – 191, Szymon Kruk – 167, Grzegorz Strojny – 146, Mar-
cel Świerczyński – 120. Opiekun – Wiesław Bartkowiak. 

Zawody powiatowe odbędą się 5 maja w Sierakowie.
W Gimnazjadzie Lekkoatletycznej awans do zawodów

powiatowych wywalczyli: 
Bieg na 100 m dziewcząt – Zuzanna Talarczyk – 14.75, Jo-

anna Krzemkowska – 15.37, Maria Winkowska – 15.55, Maja
Sworowska – 15.60. 

Bieg na 300 m: Agnieszka Gagat – 49.63, Ksenia Sovolie-
va – 54.84, Sylwia Rynkowska – 59.66, Agata Basińska –
1.00.00 oraz Karolina Organiściak, która zajęła 5 miejsce na
MP Młodzików z czasem 42.43. 

Bieg na 600 m dziewcząt: Anna Kucharczyk – 2.01.05, Mag-
dalena Majewska – 2.04.00, Alicja Rost – 2.14.82, Nina Bo-
jarska – 2.19.00. 

Bieg na 1000 m: Zuzanna Rost – 4.21.00. 
Skok w dal: Magdalena Samol – 4.07, Anna Rożek i Olga

Buczkowska, 3.53, Izabella Duszczak – 3.49. 
Rzut oszczepem: Paula Bendowska – 21.30. 
Pchnięcie kulą: Weronika Nowak – 8.50. Daria Tylska – 7.66,

Monika Łukaszewicz – 6.64, Martyna Retinger – 7.58. 
Rzut dyskiem: Iga Pytlak – 22.21
Sztafeta 4 x 100m – Gimnazjum nr 2.
Eliminacje miejskie chłopców
Bieg na 100 m: Adam Ratajczak – 12.34, Mateusz Czerniak

– 13.10, Jędrzej Mazur – 13.31, Patryk Wachowiak – 13.74. 
Bieg na 300 m: Adrian Kasprzak – 43.22, Piotr Pytlak –

43.88, Piotr Dziedzic – 44.37, Tomasz Szcześniak – 45.41. 
Bieg na 1000 m: Patryk Gerke – 3.31, Mikołaj Danielewicz

– 3.16, Jonasz Mazur – 3.17, Adam Piwosz – 3.29. 
Bieg na 2000 m: Mateusz Fabisiak – 6.45, Paweł Zawada

– 7.42, Karol Nagórski – 6.24. 
Pchnięcie kulą: Szymon Włodarczyk – 13.54. Marcin We-

sołowski – 10.10, Bartosz Dymek – 9.23, Bartosz Pawlicki – 9.03. 
Rzut oszczepem: Alan Draganow – 25.78, Szymon Jóźwiak

– 19.42. 
Skok w dal: Krzysztof Strojny – 5.37, Sebastian Koszela –

5.09, Dawid Krzyżański – 4.85, Eryk Grześkowiak – 4.71. 
Rzut dyskiem: Maksymilian Kwieciszewski – 44.00, Mar-

cin Ziobro – 26.61. 
Skok wzwyż: Krystian Ziomek – 165
Sztafeta 4 X 100 m: Gimnazjum nr 1

Zawody na szczeblu powiatu odbędą się 10.05.2011 w Żer-
kowie. ZG/JH Red

RYWALIZOWALI O POWIATOWY FINAŁ 

Podczas Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Czwór boju Lekkoatle-
tycznym, rozegranych 5 maja br. w Sierakowie drużyna chłopców ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie zajęła trzecie miejsce. 

GRATULUJEMY! Red

KOLEJNY SPORTOWY
SUKCES JEDYNKI!
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Bieganie w niedalekiej przyszłości stanie się naszym,
masowym sportem narodowym. Sądząc 
z popularności biegów przełajowych w szkołach
podstawowych, w tym i w naszej dwójce, jest to
założenie całkowicie uprawnione. Liczny udział
uczniów naszej szkoły we wszystkich,
organizowanych zawodach, bez względu na ich
rangę, sukcesy jakie ci młodzi ludzie odnoszą, 
dobrze rokuje na przyszłość. 

Uzyskanie przez dziewczęta i chłopców Szkoły Podstawo-
wej nr 2 czołowych miejsc w indywidualnych Mistrzostwach
Powiatu Poznańskiego w biegach przełajowych (w tym 1. miejs-
ca zespołowo) pozwoliło kilku z nich na start w Mistrzostwach
Województwa Wielkopolskiego, które odbyły się 9 kwietnia
2011 r. w Żerkowie. 

Nowoczesny stadion, ślicznie położony w sosnowym lesie,
urozmaicona trasa biegu, słoneczna pogoda (pomimo wczes-
nowiosennych chłodów), dobra organizacja sprawiły, że zawody
będziemy mile wspominać. Ale najważniejsze na zawodach to
dobre wyniki.

Uczniowie szkół podstawowych startowali na dystansie
1200 m po szerokiej, dobrze przygotowanej trasie z licznymi pod-
biegami, które dodatkowo były trudnym sprawdzianem dla siły,
wytrzymałości i szybkości biegaczy. Dla gimnazjalistów i li-
cealistów były to odpowiednio dystanse 1500 m i 2000 m. 

W biegu udział wzięli: w kategorii dziewcząt młodszych rocz-
nika 1999–2000 – Wiktoria Rutkowska z kl. VB (rocznik 2000),
w kategorii chłopców młodszych rocznika 1999–2000 – Ma-
ciej Czysz z kl. V C i Sebastian Leonarczyk z kl. VB (rocz-
niki 1999). 

Wiktoria po bardzo dobrym starcie utrzymała się przez cały
bieg w czołowej grupie co na finiszu pozwoliło jej wyprzedzić
prawie wszystkie rywalki – z 91. pozostały tylko dwie. Zajęła
3. miejsce z czasem 4 min 31,81 sek. Na podium z rąk Woje-
wody Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka otrzymała
brązowy medal, a od Kuratora Oświaty Pani Elżbiety Walko-
wiak dyplom potwierdzający zajęcie tak wysokiego miejsca
w Województwie Wielkopolskim. 

Chłopcy także się spisali koncertowo. Maciej zajął 9. miej -
sce a Sebastian 24. Biorąc po uwagę 86. startujących zawod-
ników to miejsca chłopców są dużym sukcesem.

Należy dodać, że Wiktoria osiąga znaczące sukcesy rów-
nież w innej dyscyplinie sportowej, w tenisie ziemnym. Jest
klasyfikowana w swojej kategorii wiekowej na 5. miejscu 
w Polsce. Marzenna Johaniewicz

NA PRZEŁAJ 
PO MEDAL

9 kwietnia br. w Centrum Tenisowym Angie
rywalizowali najmłodsi wielkopolscy tenisiści. 
W tym dniu odbyły się finały Tenisowego
Przedszkola. Na starcie stanęło 36 dzieci, 
a rywalizację rozgrywano w dwóch kategoriach:
szkraby (rocznik 2002 i mł.) oraz biedronki 
(rocznik 2003 i mł.). 

Wyniki:
Szkraby – chłopcy

I Broda Damian (Angie Puszczykowo)
II Dzudzewicz Norbert (Czarnków)
III Kędra Jakub (Posnania), Chałupka Jan (Szamotuły)

Szkraby – dziewczęta
I Rodig Carolina
II Wybudowska Klaudia
III Kopańska Maja, Pietrasik Asia

Biedronki – chłopcy
I Zgoła Borys
II Hołowienko Olaf
III Stanek Maciej, Kończal Mikołaj

Biedronki – dziewczęta
I Lange Martyna
II Kubka Milena, III Wybudowska Dominika Red

FINAŁ TENISOWEGO PRZEDSZKOLA



Doskonale spisali się
puszczykowscy narciarze 
w zawodach z cyklu DECATHLON
GRAND PRIX, organizowanych 
na wzór Pucharu Świata 
w narciarstwie alpejskim. 

W każdej edycji zawodnicy zdobywają
punkty do kwalifikacji generalnej. Zwy-
cięża zawodnik, który zdobędzie naj-
większą liczbę punktów. Dodatkowo za-
wodnicy którzy zdobędą miejsca 1–4 
w danej kategorii wiekowej kwalifikują
się do Pucharu Poznania, który kończy
cykl DECATHLON GRAND PRIX. 
W tym roku w niedzielę 10 kwietnia na
stoku Malta Ski odbyły się zawody o Pu-
char Poznania kończąc oficjalnie sezon
narciarski 2010/2011.

Puszczykowscy narciarze w trudnej ry-
walizacji zajęli następujące miejsca:

• Puchar Poznania slalom równoległy nar-
ciarstwo zjazdowe kategoria 16–19
lat: – drugie miejsce Radek Bererzań-
ski (junior) 

– W kategorii mężczyzn starszych Pu-
 char Poznania wygrał Radosław Be-
rerzański.

– Kategorię Snowboard dziewcząt do 
12 lat Puchar Poznania wygrała Ka-
rolina Płaza.
W klasyfikacji generalnej GRAND

PRIX nasi zawodnicy uplasowali się na
następujących miejscach:
• Liga szkolna kategoria narty 16–19 lat:
– Pierwsze miejsce LO nr 6 „PADE-

REK” team Alik Łuczak i Radek Be-
rerzański (Puszczykowo).

• Klasyfikacja indywidualna GRAND
PRIX 2010/2011:

– drugie miejsce Radosław Bererzański
kat. KiMN 50

– trzecie miejsce Radek Bererzański ju-
nior kat. KiMn 16–19.

– W kategorii DiC 12 lat Snowboard
zwyciężyła Karolina Płaza. Gratulu-
jemy! Rafał Błoński

Mateusz w meczu o wejście do półfi-
nału przegrał nieznacznie z dużo bardziej
doświadczonym zawodnikiem z Prze-
źmierowa.

Z eliminacji do Mistrzostw awanso-
wało dwóch zawodników także trosz-
kę zabrakło, mimo to Mateusz godnie
reprezentował nasz klub pokonując
kilku wyżej sklasyfikowanych rywali.
Życzymy Mateuszowi dalszych sukce-
sów.

Równolegle z eliminacyjnym młod-
zików odbył się turniej dzieci klas 1–2 
i 3–4 SP w którym startowało dwóch za-

wodników z Puszczykowa Jakub Kę-
dziora i Jakub Mazurek. 

PTS
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Puszczykowo reprezentowało trzech zawodników Hubert
Pawłowski, Michał i Piotr Szkudlarczyk. Chłopaki studiują na co

dzień na Politechnice Poznańskiej oraz Uniwersytecie Adama Mic-
kiewicza. Po pojedynkach na niższych szczeblach wszyscy do-
tarli do półfinału, gdzie H. Pawłowski zdobył drugie miejsce nie-
znacznie ulegając w finale. Trzecie i czwarte miejsce przypadło
kolejno Michałowi i Piotrowi Szkudlarczykom. PTS

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI 
W sobotę 16 kwietnia w Squash Parku odbyły się
Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski w Badmintonie. 

SUKCESY PUSZCZYKOWSKICH NARCIARZY

Mateusz Kędziora z PTS
Puszczykowo uplasował się 
na wysokim 5 miejscu 
podczas eliminacji 
do Mistrzostw Polski Młodzików.
Zawody odbyły się 
9 kwietnia w Dominowie.

ELIMINACJE DO MISTRZOSTW POLSKI 
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Klub Olimpijczyka im. Marka Łbika z Puszczykowa
otrzymał na I rocznice swojej działalności olimpijską
flagę. Uroczystość odbyła się 18 kwietnia w Centrum
Tenisowym Angie. 

Flagę z rąk Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Andrzeja Kraśnickiego, któremu asystowały Elżbieta
Urbańczyk – 4-krotna olimpijki oraz Izabela Dylewska –
brązowa medalistka z Seulu i Barcelony w kajakarstwie ode-
brali Mariusz Frąckowiak – prezes KO, Ewy Pomes – wice-
prezes, uczestniczka IO Moskwa 80 oraz Burmistrz Pusz-
czykowa Andrzej Balcerek.

Tego dnia w CT Angie można było zobaczyć wielu olim-
pijczyków i sportowców znanych z pierwszych stron gazet.
Udział w uroczystościach wzięli udział m.in.: Władysław Ste-
cyk (srebro na IO w Moskwie w zapasach), Grzegorz No-
wak (brąz na Olimpiadzie w 1980 r. w wioślarstwie) oraz
były olimpijczyk w hokeju na trawie Mariusz Kubiak. Obec-
ni byli także posłowie RP Wojciech Ziemniak i Arkady Fied-
ler, wicestarosta poznański Tomasz Łubiński, doradca wo-
jewody w sprawach Euro 2012 – Krzysztof Jerczyński,
trener najlepszej lekkoatletki z Puszczykowa Anny Jaga-
ciak – jej ojciec Jarosław Jagaciak oraz dyrektorzy pusz-
czykowskich szkół, przedstawiciele organizacji poza-
rządowych i miejscowego biznesu, uczniowie oraz
mieszkańcy miasta. W uroczystości uczestniczył również
proboszcz ks. Wojciech Pieprzyca z Puszczykowa, który po-
święcił flagę PKOL. 

Po ceremonii przekazania flagi olimpijskiej zebrani
obejrzeli prezentację multimedialną podsumowującą rok
działalności KO. 

Potem około 200 gości, zasiadających na trybunach An-
gie obejrzało program kabaretowy przygotowany przez
uczniów Gimnazjum nr 1. Na zaimprowizowanej scenie po-
jawił się nawet… Elvis Presley, a właściwie jego najlepszy
interpretator w Polsce – Piotr Bugzel. Na koniec swoje umie-
jętności, tym razem iluzjonisty nie sportowca, zaprezentował
Mister Brozi – najlepszy sportowiec wśród polskich iluz-
jonistów. KO

OLIMPIJSKA FLAGA 
NA ROCZNICĘ




