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WYDARZENIE
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Młodzi artyści z 14 szkół powiatu poznańskiego
rywalizowało w VI Międzyszkolnym Fes?walu
Piosenki Małolata, który zorganizowano 27 maja br.
w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie. 

Honorowym patronatem Festiwal objął Burmistrz Mias-
ta Puszczykowa Pan Andrzej Balcerek oraz Starosta Poznański
Pan Jan Grabkowski.

Swoją obecnością zaszczycili nas Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu Pani Małgorzata Szczotka oraz
Przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Czyż.

Do rywalizacji stanęło 14 szkół. Wysłuchaliśmy repre-
zentantów Mosiny, Lubonia, Kórnika, Komornik, Stęszewa,
Szczodrzykowa, Czapur, Krosna, Krosinka i oczywiście Pusz-
czykowa. Wystąpiło 44 uczestników, którzy zaśpiewali pio-
senki z repertuaru dziecięcego i młodzieżowego.

Trudne zadanie stanęło przed jury w składzie: przewod-
nicząca Pani Ewa Sykulska – muzyk, pedagog, Pani Danu-
ta Mankiewicz dyrektor Biblioteki Miejskiej Centrum Ani-
macji Kultury, Pani Beata Oziemska nauczycielka muzyki
oraz Pani Agnieszka Zielińska z Wydziału Promocji Mias-
ta, które spośród prezentujących niezwykle wysoki poziom
artystyczny uczestników, musiało wybrać laureatów. 

W kategorii I (klasy 0 i I) pierwsze miejsce przyznano Ma-
rii Troszczyńskiej (SP Krosno). Drugie miejsce Martynie Sy-

kulskiej (SP2 Puszczykowo), trzecie Oliwii Nowickiej (SP1
Puszczykowo) oraz wyróżnienie Idze Miśkiewicz (SP1
Puszczykowo).

Wśród uczniów klas II i III (kategoria II) pierwsze miejs-
ce zajęła Julia Peksa (SP Komorniki).

Drugie miejsce przyznano Julii Szewczuk (SP1Puszczy-
kowo).Trzecie miejsce otrzymał Hubert Mizerka (SP3 Lu-
boń) natomiast wyróżnienie przypadło Patrycji Ochowiak 
(SP Szczodrzykowo).

W kategorii III grupującej uczniów z klas IV–VI poziom
był niezwykle wysoki.

Pierwsze miejsce jury przyznało Łukaszowi Kalinow-
skiemu (SP2 Luboń). Druga lokata przypadła Julii Chęciń-
skiej (SP2 Luboń). Na trzecim miejscu swój występ zakoń-
czyła Jagoda Lulka (SP1 Mosina).Wyróżnienie otrzymała
Monika Kolska (SP Komorniki).

Zwycięzcy otrzymali puchary, prezenty, a wszyscy uczest-
nicy dyplomy i gadżety. Dla szkół, których reprezentanci wzię-
li udział w festiwalu przygotowano pamiątkowe dyplomy. 

Serdecznie dziękuję za pomoc w festiwalu: Pani Agacie
Akuszewskiej, Pani Halinie Sobolewskiej oraz Panu Toma-
szowi Mazurowi. 

Laureatom oraz wszystkim uczestnikom festiwalu ser-
decznie gratuluję. Organizator

Mirosława Przybylska

VI Międzyszkolny Fes?wal Piosenki Małolata

ROZŚPIEWANE MAŁOLATY
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WSPÓLNE PRZYTULISKO
Projekt uchwały w sprawie porozu-

mienia z Gminą Komorniki o wspólnej
budowie przytuliska dla zwierząt został
wprowadzony do porządku obrad przez
burmistrza Andrzeja Balcerka. Kilka dni
wcześniej radni z Komornik podjęli taką
samą uchwałę, umożliwiając tym samym
rozpoczęcie działań. Każda rada musi bo-
wiem zgodzić się na uczestnictwo w ta-
kim wspólnym przedsięwzięciu i za-
bezpieczyć na nie pieniądze. 

O takim rozwiązaniu rozmawiano już
wcześniej. Szukano jednak odpowiedniej
lokalizacji. Po dyskusjach okazało się, że
przytulisko może powstać na terenie
oczyszczalni ścieków w Łęczycy, zloka-
lizowanej na granicy obu gmin. W kwiet-
niu Rada Miasta Puszczykowa podjęła już
wprawdzie decyzję o budowie przytulis-
ka na terenie EKO-RONDO, jednak 
z uwagi na to, że wspólna budowa jest ko-
rzystniejsza, 50 tys. zł zarezerwowane na
tę budowę zostało przesunięte na realizację
przytuliska wspólnie z Komornikami.
Obie gminy należą wprawdzie do mię-
dzygminnego związku, który chce zbu-
dować wspólne schronisko w Skałowie,
niedaleko Kostrzyna, jednak obecnie ter-
min jego realizacji jest nieznany. 

TERMOMODERNIZACJA SALI
W zeszłym roku Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej umorzył ostatnią ratę jednej z po -
życzek udzielonych miastu. 

– Z założenia środki z umorzenia
muszą być przeznaczane na zadanie pro-
ekologiczne. Zostaliśmy zobowiązani
do wskazania takiego zadania, jednak w
zeszłym roku pomimo obowiązku
uchwała nie została podjęta. Wskazując
jako zadanie termomodernizację sali
gimnastycznej wraz z łącznikiem w SP
nr 1 naprawiamy ten temat – mówił 
P. Łoździn. 

Rada przekazała na ten cel 125 tys. zł.
Miasto będzie starało się również o ze-
wnętrzne dofinansowanie tej inwestycji.
Wówczas, jak mówił P. Łoździn będą
większe szanse na ukończeniu całości
prac w przyszłym roku. 

BUDŻETOWE POPRAWKI
Jedną z istotniejszych zmian w budżecie

była poprawka rezerwująca 25 tys. zł na
dodatkową obsługę prawną Rady. Radny
Maciej Stelmachowski nie zgodził się z ta-
kim rozwiązaniem i złożył wniosek o wy-
kreślenie tego punktu z poprawek. Wnio-
sek został jednak odrzucony. 

Podczas sesji radni wysłuchali także
wniosków Komisji Rewizyjnej po re-
kontroli budowy przystani kajakowej.
Radni zasiadający w komisji zawnio-
skowali: o poinformowanie prokuratury
o wznowieniu prac przy inwestycji , wy-
ciągnięcie konsekwencji w stosunku do
urzędników odpowiedzialnych za nie-
dociągnięcia przy budowie oraz wyeg-
zekwowanie kar umownych za prze-
kroczenie terminu realizacji. 

UCHWAŁY PODJĘTE
PODCZAS 9. SESJI

W DNIU 24 MAJA 2011 R.

Uchwała Nr 52/11/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na udzie-

lenie bonifikaty od opłaty z tytułu prze-

kształcenia prawa użytkowania wieczys-
tego w prawo własności przez dotych-
czasowych użytkowników i współużyt-
kowników wieczystych, w odniesieniu 
do nieruchomości stanowiących własno-
ść Miasta Puszczykowa zabudowanych 
i przeznaczonych pod zabudowę na cele
mieszkaniowe.

Uchwała Nr 53/11/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na na-

bycie przez Miasto Puszczykowo udziału
w nieruchomości.

Uchwała Nr 54/11/VI
w sprawie: uchylenia uchwał Rady

Miasta Puszczykowa Nr 152/2000/III 
z 2.10.2000 r. i Nr 203/2001/III 
z 18.06.2001 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr 55/11/VI
w sprawie: przystąpienia do

sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla te-
renu położonego w Puszczykowie w re-
jonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych
Wielkopolskiego Parku Narodowego,
obręb Puszczykowo, arkusz 13 i 14. 

Uchwała Nr 56/11/VI
w sprawie: przystąpienia do sporządze-

nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu położone-
go w Puszczykowie pomiędzy ulicami
Sobieskiego i Klasztorną, obręb Pusz-
czykowo Stare, arkusz 6.
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SESJA

WSPÓLNA BUDOWA PRZYTULISKA 
Puszczykowo wybuduje wspólnie z Komornikami przytulisko dla bezdomnych zwierząt. 
Uchwała umożliwiająca rozpoczęcie tej inwestycji została podjęta podczas majowej sesji Rady Miasta.
Samorządowcy zdecydowali również, że przeznaczą 125 tys. złotych z umorzenia pożyczki Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej nr 1.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 10 Sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się

21 czerwca 2011 r. o godz. 17 w budynku Biblioteki Miejskiej ul. Wyso-
ka 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



5Echo Puszczykowaczerwiec 2011www.puszczykowo.pl

Uchwała Nr 57/11/VI
w sprawie: zmian w Uchwale Nr

271/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia
24 lutego 2010 r. w sprawie powołania jed-
nostki budżetowej pod nazwą Centrum
Animacji Sportu w Puszczykowie.

Uchwała Nr 58/11/VI
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty

za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych.

Uchwała Nr 59/11/VI
w sprawie: zasad usytuowania na te-

renie miasta Puszczykowo miejsc sprze-
daży i podawania napojów alkoholowych
oraz ustalenia liczby punktów sprze-
daży napojów zawierających powyżej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do
spożycia poza miejscem sprzedaży jak
i w miejscu sprzedaży.

Uchwała Nr 60/11/VI
w sprawie: ustalenia zasad korzysta-

nia z niektórych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej.

Uchwała Nr 61/11/VI
w sprawie: sposobu ustalania opłat za

korzystanie z niektórych obiektów i urzą-
dzeń użyteczności publicznej oraz po-
wierzenia Burmistrzowi Miasta Puszczy-
kowa uprawnienia do ustalania wysokości
cen i opłat za korzystanie z nich.

Uchwała Nr 62/11/VI
w sprawie: określenia przeznaczenia

kwoty pochodzącej z umorzenia pożycz-
ki ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu.

Uchwała Nr 63/11/VI
w sprawie: zawarcia porozumienia

z Gminą Komorniki dotyczącego powie-
rzenia Gminie Komorniki zadania pub-
licznego polegającego na urządzeniu i pro-
wadzeniu tymczasowego przytuliska dla
bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu
właściwej opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu miasta Puszczykowa.

Uchwała Nr 64/11/VI
w sprawie zmiany uchwały Nr

18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia
25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r.

SESJA

MAJOWE POSIEDZENIA
KOMISJI RADY MIASTA

9 MAJA BR.
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta

– prace nad projektami miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego:
dla terenu położonego w rejonie ulic J. III
Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krę-
tej oraz terenu WIELSPIN – strefa A – kon-
tynuacja.
– dla terenu położonego w centrum mias-
ta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznań-
skiej, Słonecznej – etap A.
– dla terenu położonego w rejonie ulic: Wy-
soka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wio-
senna, Poznańska, Podgórna, obręb Pusz-
czykowo, ark. 4, 5, 6, 19 – strefa A.

11 MAJA BR.
Komisja Rewizyjna

– dyskusja nt. sprawozdania z wykonania
budżetu za 2010 r. i przygotowanie wnios-
ku absolutoryjnego.

12 MAJA BR.
Komisja Edukacji Kultury

i Sportu
– spotkanie z dyrektorami puszczykowskich
przedszkoli.
– dyskusja nad obchodami Dni Puszczy-
kowa.

16 MAJA BR.
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta

– rozpatrzenie projektu planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu w rejonie
ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna,
Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb
Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 – strefa A.
– dyskusja nad przyjęciem projektów
uchwał dotyczących planów zagospoda-
rowania przestrzennego.

17 MAJA BR.
Komisja Rewizyjna

– dyskusja nt. sprawozdania z wykonania
budżetu za 2010 r. i przygotowanie wnios-
ku absolutoryjnego.

Komisja Statutowa
– prace nad zmianami w Statucie Miasta
Puszczykowa.

19 MAJA BR.
Komisja Spraw Społecznych

– zaopiniowanie projektu uchwały ws.
zmian w uchwale dot. zasad usytuowania
na terenie miasta Puszczykowo miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoho-
lowych oraz ustalenia liczby punktów
sprzedaży napojów zawierających po-
wyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
i w miejscu sprzedaży.
– rozpatrzenie wniosku grupy mieszkań-
ców Puszczykowa ws. powołania Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.
– informacja o organizacji wizyty gości z
zaprzyjaźnionego Chateaugiron.

Komisja Rewizyjna
– dyskusja nt. sprawozdania z wykonania
budżetu za 2010 r. i przygotowanie wnios-
ku absolutoryjnego.

23 MAJA BR.
Komisja Rewizyjna

– dyskusja nt. sprawozdania z wykonania
budżetu za 2010 r. i przygotowanie wnios-
ku absolutoryjnego.

Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta

– zaopiniowanie projektów uchwał.

24 MAJA BR.
Komisja Edukacji Kultury

i Sportu
– zapoznanie się ze stanem puszczykow-
skich przedszkoli.

25 MAJA BR.
Komisja Rewizyjna

– dyskusja nt. sprawozdania z wykonania
budżetu za 2010 r. i przygotowanie wnios-
ku absolutoryjnego.
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RADA MIASTA

Majowe prace Ko-
misji Edukacji, Kultu-
ry i Sportu skupione
były głównie wokół
problematyki przed-
szkolnej w Puszczy-
kowie. Członkowie ko-
misji zbierali się
dwukrotnie na posie-

dzeniach. Pierwszy raz, 12.05., po to, by
spotkać się z dyrektorami puszczykow-
skich przedszkoli oraz zapoznać się 
z ostatecznym programem obchodów
Dni Puszczykowa. Ponadto komisja
miała zaopiniować projekty dwóch
uchwał: w spra wie ustalenia wysokości
opłat za wpis do rejestru żłobków i klu-
bów dziecięcych oraz w sprawie zmian
w uchwale dotyczącej powołania CAS,
projekt dodawał dwa obiekty komunal-
ne w zarząd centrum (boisko Orlik przy

ul. Nowe Osiedle oraz korty tenisowe
przy ul. Kasprowicza). Komisja po dys-
kusji i zasugerowaniu drobnych zmian
pozytywnie zaopiniowała oba projekty.
Dodatkowo, na prośbę radnego Janusz
Szafarkiewicza, komisja otrzymała od
kierownika CAS Joanny Hejnowicz spra-
wozdanie z kosztów i dochodów z lo-
dowiska w minionym sezonie zimo-
wym. Z przygotowanego przez panią
kierownik zestawienia wynika, że kosz-
ty wyniosły 269.293,15 (bez wliczenia
opłat za energię elektryczną), a dochody
równały się 65.904,00. Widać więc, że lo-
dowisko było olbrzymim wydatkiem
dla miasta, bo jak łatwo obliczyć kosz-
towało ono Puszczykowo (tylko w ze-
szłym sezonie) 203.389,15. Pomimo że
stanowiło ono niewątpliwie dużą atrak-
cję dla mieszkańców, to niestety miasta
nie było i nie jest stać na takie wydatki. 

Jeśli zaś chodzi o sprawę przedszko-
li komisja wysłuchała dyrektorów wszyst-
kich placówek sprawujących opiekę nad
dziećmi od 3 roku życia w Puszczykowie,
czyli przedszkoli niepublicznych: nr 1
„Pracowite Pszczółki”, przy ul. Wysokiej
3, nr 2 „Stokrotka”, przy ul. Niepo-
dległości 14, nr 3 „Leśni Przyjaciele”,
„FLOH”, przy ul. Czarnieckiego oraz
Punktu Przedszkolnego „Chatka Kubu-
sia Puchatka”, przy ul. Jarosławskiej. Dy-
rektorzy podali ilość miejsc dostępnych
w ich placówkach oraz wysokość opłat
miesięcznych. 

Pani dyr. Bzdęga poinformowała też
komisję o stanie budynku przedszkola,
który wymagałby dużego remontu, np.
wymiany dachu. Dyrektorzy zaprosili
członków komisji do odwiedzenia ich
placówek w najbliższym czasie, co na-
stąpiło na kolejnym, tym razem wyjaz-
dowym, posiedzeniu 24.05. 2011 r. 

Małgorzata Szczotka 
Przewodnicząca KEKiS

KEKIS I PRZEDSZKOLA

Nazwa Organ Liczba miejsc Miesięczne opłaty
i adres palcówki prowadzący/dyrektor w palcówce

Niepubliczne Przedszkole nr 1 p. dyr. Beata Sobczyk 50 (chętnych więcej, 210 zł + dzienna
„Pracowite Pszczółki” ale sytuacja stawka żywieniowa

lokalowa (6,5 zł) i dodatkowe
uniemożliwia opłaty za ewentualne
przyjęcie większej korzystanie np. z języka
ilości dzieci) angielskiego czy rytmiki

Niepubliczne Przedszkole nr 2 Zgromadzenie Sióstr 65 220 zł + dzienna stawka
„Stokrotka” Karmelitanek Dzieciątka żywieniowa (5,5 zł)

Jezus – s. dyr. Tadea Urban i dodatkowe opłaty 
za ewentualne 
korzystanie np. z języka
angielskiego czy rytmiki

Niepubliczne Przedszkole nr 3 p. dyr. Kazimiera Bzdęga 117 215 zł + dzienna stawka
„Leśni Przyjaciele” żywieniowa i dodatkowe 

opłaty za ewentualne 
korzystanie np. z języka 
angielskiego czy rytmiki

Niepubliczne Przedszkole Spółka z o.o. – p. prezes 30 850 zł – brak dodatko-
„FLOH” Jola Rzeźnik, wych opłat, w cenie

p. dyr. ds. edukacji oprócz posiłków jest
Małgorzata Szubert także gimnastyka korek-

cyjna, j. angielski, basen,
opieka neurologopedy

Punkt Przedszkolny Krzysztof Przybylski 24 570 zł – cena zawiera
„Chatka Kubusia Puchatka” dyrektor całość oferty, brak

dodatkowych opłat
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RADA MIASTA

– 3 czerwca w Puszczykowie po raz pierw-
szy w historii odbyła się dziecięca sesja Rady
Miasta. Skąd pomysł na takie przedsięwzię-
cie i czy pana zdaniem młodzież sprawdziła
się w roli samorządowców?

– Oczywiście, że nasza młodzież sprawdziła
się w roli radnych. Taka sesja to moim zdaniem
doskonała, a co najważniejsze praktyczna lekcja

demokracji. Bardzo mnie cieszyła ich dociekliwość, przemyślane
pytania dotyczące budżetu, który przybliżył im Piotr Łoździn,
skarbnik miasta. Co ważne nie była to tzw. sztuka dla sztuki.
Efektem tej sesji są przecież 3 stanowiska, które młodzież wy-
pracowała podczas debaty. Dotyczą one działalności boisk 
Orlik,  organizowania imprez sportowych, puszczykowskiej pra-
sy dziecięcej, imprez kulturalnych, działań proekologicznych
i prewencyjnych. To bardzo konkretne punkty, które zdaniem
młodzieży są w naszym mieście potrzebne. 

Realizacją tego pomysłu zajęliśmy się wspólnie z Małgo-
rzatą Szczotką, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu. Jestem przekonany, że przynajmniej część uczniów
po takiej lekcji będzie z większym zrozumieniem podchodzić
do działań samorządu.  

– Przejdźmy do „dorosłej” rady. Jak pan wytłumaczy za-
rezerwowanie w budżecie 25 tysięcy złotych na dodatkową
obsługę prawną rady. To przecież kłóci się z ogólną ten-
dencją do oszczędzania, do której zmusza zadłużenie
Puszczykowa.

– Pierwsza i najważniejsza kwestia, nie twierdzimy, że środ-
ki te zostaną w całości wykorzystane. To pewnego rodzaju za-
bezpieczenie na wypadek, gdybyśmy takiej niestandardowej
obsługi prawnej potrzebowali. W kadencji poprzedniej rady,
aż 32 uchwały zostały podjęte z błędami lub naruszeniem pra-
wa. W konsekwencji były one unieważnione lub orzekano, że
były podjęte z naruszeniem prawa. Także w tym roku cztero-

krotnie uruchomiono prawne procedury zmierzające do unie-
ważnienia uchwał podjętych przez miniony samorząd. Chce-
my tego uniknąć, bo szybkie i błędne stanowienie prawa nie
jest powodem do dumy. Prawo lokalne, stanowione przez Radę
Miasta powinno pomagać, a nie utrudniać czy wręcz stanowić
zagrożenie dla funkcjonowania lokalnej społeczności.

Ponadto mamy świadomość, że w minionej kadencji docho-
dziło do procesów przeciwko miastu, w związku, z czym wciąż
można się spodziewać roszczeń. Rada musi być na takie oko-
liczności przygotowana i korzystać, w razie potrzeby, z usług
wyspecjalizowanych organów doradczych. Trudno inaczej wy-
obrazić sobie pilnowanie interesu miasta i jego mieszkańców.
Również istotne jest, by rada mogła skonsultować i poznać opi-
nie prawne dotyczące przyszłych, rozważanych działań mias-
ta, zanim będzie podejmować decyzje w tych sprawach. Do-
datkowo nie zapominajmy, że Rada Miasta może mieć po prostu
inne, niż prawnicy urzędu, zdanie na temat oceny prawnej oma-
wianych kwestii oraz powinna mieć możliwość zweryfikowa-
nia swojego stanowiska z innymi opiniami. Uważamy, że lepiej
zapobiegać powstawaniu błędów niż płacić za ich konsekwen-
cje, czego wiele przykładów mieliśmy w poprzedniej kadencji.

W tej kadencji uznaliśmy, że jeśli zaistnieje konieczność do-
datkowych konsultacji prawnych musimy mieć stworzoną taką
możliwość, a zarezerwowane w budżecie pieniądze takie przy-
padki właśnie zabezpieczą. Miasto nie powinno tracić na wia-
rygodności z powodu uchybień proceduralnych lub niena-
leżytego rozpoznania tematu, a mamy świadomość, że niestety
miasto tę opinię ma nadszarpniętą. Oczywistą sprawą jest, że
środki niewykorzystane na ewentualną dodatkową obsługę
prawną zostaną przeznaczone na inne cele, np. spłatę długu.

Ponadto jestem przekonany, że rada mając możliwość po-
dejmowania decyzji w oparciu o fachowe doradztwo z różnych
specjalistycznych dziedzin uniknie ponoszenia przez miasto
kosztów związanych z błędnymi decyzjami. �

PRACUJEMY NA WIARYGODNOŚĆ
Ze ZBIGNIEWEM CZYŻEM, Przewodniczącym Rady Miasta Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki

DZIECIĘCA RADA MIASTA
Wydłużenie godzin otwarcia boisk Orlik, stworzenie ga-

zetki dziecięcej, pisanej dla mieszkańców Puszczykowa, or-
ganizacja wieczornych seansów filmowych w Bibliotece Miej-
skiej i szko łach – to tylko niektóre punkty z trzech stanowisk
przyjętych przez dziecięcą Radę Puszczykowa. 

Dziecięca Rada Puszczykowa zebrała się 3 czerwca pierw-
szy raz w historii miasta. 15 radnych wybranych spośród
uczniów zasiadło przy stole obrad razem z dorosłymi radny-
mi Małgorzatą Szczotką, przewodniczącą Komisji Edukacji,
Kultiry i Sportu i Zbigniewem Czyżem, przewodniczącym Rady
Miasta. 

Na posiedzenie zaprosili Andrzeja Balcerka, burmistrza Pusz-
czykowa oraz Piotra Łoździna, skarbnika miasta, którzy m.in.
odsłonili tajniki przygotowywania budżetu.  �

W skład Rady weszli: Maksymilian Behr, Szymon Duszczak,
Marek Dzięcioł, Krzysztof Halicki, Sonia Haściło, Agnieszka
Hetmann, Albert Konik, Nicola Łuczak, Juliusz Nagórski,
Weronika Piłacie, Agata Płócienniczak, Joanna Przybysz,
Adam Skołuda, Weronika Wąsowska, Magdalena Zielińska.
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– Od pół roku pełni pan funkcję skarb-
nika Puszczykowa. Czy to jest wystar-
czający czas na ocenienie sytuacji jaką za-
stał nowy burmistrz po poprzednikach?

– O sytuacji finansowej w jakiej miasto
było na koniec zeszłego roku przekonaliśmy
się właściwie od razu ze względu na utratę
płynności w ostatnich dniach grudnia. Zo-

bowiązania za zrealizowane w 2010 r. inwestycje mogliśmy
uregulować dopiero na koniec stycznia 2011 r. Poza tym mias-
to jest bardzo zadłużone a przez ostatnią kadencję niezwykle
rozdmuchane zostały wydatki na bieżące utrzymanie, o tym
wszystkim mówiłem już jednak wcześniej. 

Dzisiaj mogę dodać, że poza niezwykle trudną sytuacją 
finansową, z której wyjście zajmie miastu sporo czasu, także
w szeroko rozumianej gospodarce finansowej wystąpiły licz-
ne nieprawidłowości. Nie przestrzegano przepisów prawa, 
a w szczególności w zakresie finansów publicznych, rachun -
kowości i gospodarki nieruchomościami. Warto chociażby
wspomnieć o dokonywaniu przez burmistrza wydatków nie-
zgodnie z budżetem i z udzielonymi przez Radę upoważnieniami,
nierzetelnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu
sprawozdań czy nie przeprowadzaniu inwentaryzacji. 

– Obecnie Miasto jest kontrolowane przez Regionalną
Izbę Obrachunkową, czy może pan już coś powiedzieć 
na temat wyników kontroli. 

Jest to kontrola kompleksowa, którą RIO przeprowadza 
w każdym samorządzie raz na cztery lata. Rozpoczęła się w maju,
a podpisanie protokołu pokontrolnego nastąpi najprawdopo-

dobniej najwcześniej w sierpniu. Dopiero wtedy będziemy mog-
li przedstawić jej wyniki. Natomiast liczba nieprawidłowości
jakie zauważyliśmy z burmistrzem przeglądając dokumentację
księgową, sporządzając sprawozdanie finansowe oraz spra-
wozdania budżetowe za zeszły rok prognozuje jaki może być
wynik tej kontroli. 

Mogę także powiedzieć, po dokonanej analizie wystąpienia
pokontrolnego z kontroli RIO z 2007 r., że poprzednia burmistrz
nie wykonała właściwie żadnego z zaleceń pokontrolnych.

– Czy słuszne było dokończenie realizacji przystani ka-
jakowej przez Miasto. Komisja Rewizyjna wnioskowała 
do burmistrza o wstrzymanie robót. 

– Była to jedna z trudniejszych decyzji jakie burmistrz mu-
siał podjąć od objęcia stanowiska gdyż, miał świadomość, że
zadanie było prowadzone z pewnymi uchybieniami, a do tego
Przewodniczący Rady Miasta, upoważniony przez Radę na
wniosek Komisji Rewizyjnej, która skontrolowała realizację
zadania, skierował tę sprawę do Prokuratury. 

Burmistrz podjął decyzję o kontynuacji prac po konsultacjach
z kancelarią prawną obsługującą Miasto oraz po uzyskaniu wy-
jaśnień i pisemnej opinii projektanta przystani i jednocześnie
inspektora nadzoru m.in. co do zgodności z pozwoleniem na
budowę montowanego pomostu, co kwestionowała Komisja Re-
wizyjna. Trzeba pamiętać, że miasto miało podpisaną umowę
z wykonawcą robót określającą obowiązki stron oraz o tym, że
na realizację zadania otrzymaliśmy dotację z Województwa Wiel-
kopolskiego. Niedokończenie zadania w mojej ocenie byłoby
niegospodarne, a ponadto rodziłoby dla miasta konsekwencje
finansowe ze zwrotem otrzymanej dotacji i ewentualną zapłatą
kar umownych włącznie. �

WYNIKI KONTROLI RIO W SIERPNIU
Z PIOTREM ŁOŹDZINEM, Skarbnikiem Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki

SAMORZĄD

WNIOSKI O PRZEKSZTAŁCENIU 
PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 
W PRAWO WŁASNOŚCI

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.
U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1459) określa termin złożenia wnios-
ku do dnia 31 grudnia 2012 r. Ustawa przewiduje między in-
nymi możliwość przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności przez osoby fizyczne, które w dniu
wejścia w życie ustawy były użytkownikami wieczystymi nie-
ruchomości zabudowanych, przeznaczonych na cele miesz-
kaniowe, zabudowanych garażami lub przeznaczonymi pod tego
rodzaju zabudowę. Opłaty za przekształcenie można na wnio-

sek użytkownika rozłożyć na raty roczne do 20 lat. Po 31 grud-
nia 2012 r. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności odbywać się będzie zgodnie z przepisami
ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010
Dz. U. nr 102 poz. 651 ze zmianami), które są mniej korzys-
tne dla osób ubiegających się o zmianę prawa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Puszczykowie ul. Podleśna 4 lub telefonicznie pod nu-
merami telefonów 61 8983 730 i 61 8983 743.

Andrzej Balcerek – Burmistrz Mista Puszczykowa
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INFORMACJE

ZARZĄDZENIE Nr 35/11/VI
Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu działek stanowiących własność Miasta Puszczykowa, 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami)
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat nieruchomość niezabu-
dowaną, położoną w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, stanowiącą działkę nr 684/6 część o powierzchni 
0,0064 ha oraz działkę nr 684/7 część o powierzchni 0,0032 ha, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu, Poznań – Sta-
re Miasto, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00152349/9 z wpisem prawa włas-
ności na rzecz Miasta Puszczykowa. 

Opłata roczna z tytułu niniejszej dzierżawy wynosi 9,60 zł i należy ją wnosić do 31 marca każdego roku. Roczna war-
tość dzierżawy 1 m² gruntu przeznaczonego na cele ogrodnicze zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Puszczyko-
wa nr 08/08/V z dnia 27.02.2008 r. wynosi 0,10 zł. W razie wprowadzenia nowych stawek czynszu, czynsz za dzierżawę
ustalony zostanie wg tych stawek i wymagany będzie od dnia ich obowiązywania bez konieczności zmiany umowy.
§ 2. Dla terenu, na którym znajdują się powyższe działki nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania prze-

strzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczyko-
wa zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 255/98/II z dnia 15.06.1998 r. działki nr 684/6 i 684/7
położone są na obszarze oznaczonym symbolem „M” – jako zabudowa mieszkaniowa z nieuciążliwymi usługami to-
warzyszącymi. Przedmiotowe działki nie mogą stanowić jednak odrębnych jednostek budowlanych przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową – możliwe jest przyłączenie ich do działek sąsiednich, z którymi tworzyłyby funkcjo-
nalną całość. 

§ 3. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo nabycia mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wy-
wieszenia wykazu, za cenę i na warunkach określonych w wykazie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Szanowni Państwo,
Przypominamy o konieczności spisa-

nia się w Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań NSP 2011, któ-
ry kończy się z dniem 30 czerwca. Jeżeli
chcą się Państwo spisać sami przez in-
ternet – to taka możliwość istnieje do 
16 czerwca. W tym celu należy zalogo-
wać się na stronie www.stat.gov.pl lub na
www.spis.gov.pl, wypełnić formularz
identyfikacyjny, zdefiniować hasło do-

stępu, wpisać we wskazanym miejscu kod
z obrazka i można przystąpić do samo-
spisu. W przypadku kłopotów z zalogo-
waniem można zadzwonić na infolinię:
dla telefonów stacjonarnych 800-800-800
(połączenie bezpłatne), dla telefonów
komórkowych 22 4444-777 (połączenie
wg cennika operatora). Za pomocą po-
wyższych infolinii będzie można po-
twierdzić również tożsamość odwie-
dzającego Państwa rachmistrza bądź
dzwoniącego ankietera statystycznego.
Dane spisowe mają wzbogacić wiedzę 
o nas samych i są niezbędne dla rozwo-
ju kraju. Podstawę prawną do przepro-
wadzenia spisu stanowi ustawa z dnia 
4 marca 2010 r. o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
(Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) wraz
z roz porządzeniami wykonawczymi.
Akty prawne dostępne są pod adresem
www.stat.gov.pl/gus/7835_PLK_
HTML.htm. 

Ustawa zobowiązuje wszystkich re-
spondentów do udzielania ścisłych, wy-
czerpujących i zgodnych z prawdą od-
powiedzi. Informacje uzyskane w trakcie
spisu (według stanu na dzień 31 marca
2010 r. godz. 24:00) są objęte tajemnicą
i nie będą ujawniane w formie pozwa-
lającej na identyfikację respondentów.
Dane nie będą udostępniane żadnym
instytucjom administracyjnym, społecz-
nym ani finansowym.

Po zakończonym spisie – w dniach od
1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przepro-
wadzony spis kontrolny w celu weryfi-
kacji pozyskanych danych i sprawdzenia
ich zgodności ze stanem faktycznym. 

Wszelkie informacje na temat spisu
można również uzyskać w Gminnym Biu-
rze Spisowym w Urzędzie Miejskim 
w Puszczykowie, w pokoju nr 2 w budynku
A, bądź dzwoniąc pod numer telefonu 
61 89 83 730 (w godzinach pracy urzędu).

Gminne Biuro Spisowe
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INWESTYCJE

Takiej uroczystości w Puszczykowie jeszcze nie było.
Mieszkańcy ulicy Wrzosowej w Puszczykowie
zorganizowali …festyn z okazji zakończenia budowy
ulicy. O wszystko zadbali sami i 21 maja na środku
ulicy oczywiście po przecięciu wstęgi rozpoczęło się
świętowanie. 

Uczestniczyli w nim puszczykowianie, mieszkający przy no-
wowybudowanej ulicy oraz zaproszeni goście. Nie zabrakło
muzyki oraz suto zastawionych stołów, a smakowite zapachy
grillowanych potraw roznosiły się na całą okolicę. Wykonawca
prac Marek Dachtera podkreślił, że chociaż już wybudował wie-
le ulic w Puszczykowie pierwszy raz spotkał się z tak sym-
patycznym podziękowaniem ze strony mieszkańców. Impre-
zie splendoru dodał obecny na niej ks. Wojciech Pieprzyca oraz
radna Bogumiła Dolska. Świętowanie trwało do późnych go-
dzin wieczornych. red

W maju na wszystkich klombach i w donicach 
z zielenią miejską wymieniono i uzupełniano rośliny. 

W miejsce wiosennych kwiatów posadzono letnie. Bardziej
zielono zrobiło się także na Rynku, gdzie dosadzono roślin. 
W lipcu na płycie Rynku zostaną także ustawione nowe, bar-
dziej reprezentacyjne donice na zieleń.

W minionym miesiącu w całym mieście przeprowadzono
również wykaszanie trawy. Ulice Puszczykowa zostały także
uprzątnięte przez zamiatarki. 

W tym roku zamiatanych jest około 38 kilometrów ulic oraz
9,3 km. chodników i ścieżek rowerowych. Firma Technika Sa-
nitarna z Poznania, która wygrała przetarg wykona te usługi
8-krotne w ciągu całego roku. red

OTWARCIE ULICY WRZOSOWEJ

SZANUJEMY ZIELEŃ 

Na początku czerwca dokonano ostatecznego
odbioru prac na przystani kajakowej na Warcie 
(w rejonie Niwki).

Wiosną tego roku zakończono remont ostrogi, opaski brze-
gowej, zainstalowano pomost, dowieziono i rozplantowano zie-
mię na całym terenie oraz wykonano drogę dojazdową utwar-
dzoną geokratą. – Teraz czekamy na pozwolenie na użytkowanie,
które wydaje wojewoda – mówi Barbara Mulczyńska, kierownik
Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych, Urzędu
Miejskiego w Puszczykowie. red

PRZYSTAŃ 
KAJAKOWA 

Jak widać nie wszyscy szanują zieleń zdobiącą płytę
Rynku. Takie zachowanie jest tym bardziej dziwne, że na
Rynku zamontowano stojaki do parkowania rowerów.



Po czteroletniej przerwie Dni Puszczykowa wróciły
do centrum miasta. 11 czerwca 2011 r.
puszczykowianie ponownie świętowali na terenie
Centrum Animacji Sportu. Wspaniała, jakby na
zamówienie, pogoda sprzyjała dobrej zabawie 
i sportowej rywalizacji, a koncert Elektrycznych Gitar
– gwiazdy wieczoru zgromadził przed sceną tłum
mieszkańców naszego miasta oraz gości. 

Tegoroczne Dni Puszczykowa zaowocowały także podpisa-
niem porozumienia w sprawie współpracy między Puszczyko-
wem i Szklarską Porębą. Z tej okazji nasze miasto gościło liczną
delegację tego górskiego miasta z burmistrzem Grzegorzem So-
kolińskim i wiceburmistrzem Zbigniewem Brożkiem na czele.
Podpisane 11 czerwca porozumienie jest oficjalnym przypie-
czętowaniem wieloletniej „nieoficjalnej przyjaźni” między
mieszkańcami naszych miejscowości (list intencyjny publiku-
jemy na stronie 3).

Burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek oficjalnie zaprosił
do świętowania o godz. 13 jednak ci, którzy zdecydowali się spę-
dzić ten dzień na sportowo, rozpoczęli rywalizację na Orlikach
i innych boiskach już o godz. 10, a pojedynki eliminacyjne to-
czyli w piątek. Dniom Puszczykowa towarzyszyły rozgrywki w:
piłce nożnej, koszykówce, siatkówce plażowej, tenisie, tenisie
stołowym, badmintonie, brydżu i szachach. Wystartował także
rajd rowerowy i nordic walking. Ostatnim sportowym akcentem
były zawody wędkarskie zorganizowane na Warcie 12 czerwca.

Oprócz sceny, w sobotę na terenie CAS stanął również… bo-
kserski ring, a między linami – tym razem w roli sędziego – zo-
baczyliśmy olimpijczyka, i brązowego medalistę mistrzostw świa-
ta z 1982 r. Grzegorza Skrzecza. Na zaproszenie puszczykowskiego
Klubu Olimpijczyka, mistrz przywiózł ze sobą młode, dobrze za-
powiadające się zawodniczki i zawodników, którzy przy licznej
publiczności stoczyli pokazowe walki.

Z okazji Dni Puszczykowa, mosiński oddział Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, w którym działają rów-
nież hodowcy z naszego miasta, zorganizował lot gołębi po-
cztowych z niemieckiego Burg. 

Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych, dla których
przygotowali mnóstwo atrakcji. Specjalnie dla nich swój piracki
okręt zakotwiczyli na boisku CAS Piraci Mimax-a, którzy uczy-
li m.in. puszczać gigantyczne mydlane bańki. Dzieci do woli
mogły wyskakać się na trampolinach i dmuchanych zamkach
czy pomalować buzie w fantazyjne wzory.    

Dni Puszczykowa to jednak nie tylko sport. Przez cały dzień
na głównej scenie podziwialiśmy dziesiątki artystów. Swoje umie-
jętności zaprezentowali: Janusz Waściński z córkami, grupa gi-
tarzystów klasycznych warsztatów BMCAK pod opieką Carlosa
Ramireza, wirtuoz gitary Remigiusz Szuman z zespołem, tan-
cerze warsztatów BMCAK pod opieką Piotra Musiałkowskie-
go, artyści koła wokalnego LO w Puszczykowie oraz warszta-

tów BMCAK pod opieką Adriana Rzetelskiego, młodzież 
z warsztatów BMCAK pod opieką Justyny Książek. Wspaniały
kontakt z widownią tą starszą i tą najmłodszą, jak zwykle na-
wiązała Halina Benedykt. Nie zabrakło również ostrzejszego roc-
kowego brzmienia, które zapewniły zespoły: Inside i Izotop. 

W sobotni wieczór furorę robił balon, którym po wykupie-
niu cegiełki na Fundację dla Zwierząt Animalia można było
wznieść się w przestworza i spojrzeć na wszystkich z wysokości
kilkudziesięciu metrów. 

Oczywiście nie samą sceną i sportem żyli tego dnia miesz-
kańcy naszego miasta.  Organizatorzy nie zapomnieli też o cie-
lesnych aspektach świętowania. Skosztować można było potraw
z grilla, była też  cukrowa wata i stragany z różnościami – nie-
odzowne atrybuty udanego festynu. Długa kolejka ustawiła się
do wojskowej kuchni, w której serwowano pyszną grochówkę
zafundowaną przez organizatorów.  

Finałem sobotniego święta był koncert Elektrycznych Gitar,
który zgromadził pod sceną prawdziwe tłumy. Kuba Sienkiewicz
z zespołem nie zawiedli i porwali publiczność do gorącej zabawy,
a śpiewane wspólnie z widownią piosenki są tego najlepszym
dowodem.  

Późnowieczorny koncert nie był ostatnim akcentem Dni Pusz-
czykowa. Najbardziej wytrwali do późnych godzin nocnych ba-
wili się po nim na dyskotece i zakończyli świętowanie właści-
wie już w niedzielę.  

Kolejne Dni Puszczykowa już za rok. Będą one z pewnością
bardzo uroczyste, ponieważ przypadają w 50 rocznice nadania
praw miejskich. 

Burmistrz Puszczykowa i organizatorzy serdecznie dzię-
kują organizacjom i stowarzyszeniom pozarządowym, fir-
mom i sponsorom, którzy uświetnili tegoroczne Dni Pusz-
czykowa swoją obecnością.

Słowa podziękowania kierujemy także do wszystkich osób
z obsługi technicznej za ich nieocenioną pomoc. red
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WYDARZENIE

DNI PUSZCZYKOWA 2011

Podczas festynu zwycięskie gołębie pocztowe lotu 
z Burg zostały wypuszczone w niebo.
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DNI PUSZCZYKOWA

Więcej zdjęć z Dni Puszczykowa można obejrzeć
na stronie Biblioteki Miejskiej: www.biblioteka.iq.pl.

1 lipca br. w BM CAK przy ul. Wysokiej 1,
otwarta zostanie wystawa zdjęć z festynu autorstwa

fotografików z pracowni www.fotokreacja.net
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INWESTYCJE

Firma Tor-Bruk zakończyła rozpoczęte jesienią
ubiegłego roku prace związane z budową ulicy
Gołębiej na Starym Puszczykówku. 12 maja 
Urząd Miasta rozpoczął procedury związane 
z odbiorem prac. 

Ulica Gołębia ma 1300 metrów długości i jest jedną z dłuż -
szych arterii na Starym Puszczykowie. Dotychczas miała na-
wierzchnie gruntową, a jedynie na nieznacznym odcinku utwar-
dzona była betonowymi płytami używanymi do układania dróg
tymczasowych na budowach. Teraz na całej długości została
wyłożona kostką betonową typu pozbruk. Zakres prac obej-
mował również budowę kanalizacji deszczowej. Prace po-
chłonęły około 2,5 mln zł. Całość środków na realizację za-
dania pochodzi z budżetu miasta. red

OCIEPLAJĄ DACH
Na komunalnym budynku przy ul. Poznańskiej 36
(przychonia) trwają prace związane z ocieplaniem
dachu. 

Na dachu układana jest styropapa o grubości 15 centy-
metrów. Zakres robót obejmuje także wymianę rynien, in-
stalacji odgromowej oraz przemurowanie kominów cegłą klin-
kierową.

W najbliższym czasie rozpoczną się także prace związane 
z remontem dachu na budynku  Urzędu Stanu Cywilnego.

red

W maju odbyła się kontrola pracowników nadzoru
budowlanego, którzy wydali pozwolenie 
na użytkowanie płyty Rynku. 

W maju na Rynku ustawiono także tablice z organizacją
miejsc parkingowych przy Biedronce. Bardzo często kierow-
cy parkowali swoje samochody na miejscach zarezerwowanych
dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Tablice ze schemata-
mi parkowania są duże i czytelne. 

Apelujemy do wszystkich kierowców o parkowanie zgod-
ne z przygotowanym schematem. red 

REMONT GOŁĘBIEJ ZAKOŃCZONY

RYNEK MA POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 



OŚWIATA
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie już po raz
kolejny zorganizowała Szkolny Konkurs Ortograficzny
o tytuł Mistrza ortografii. 

Tegoroczny odbył się 9 maja 2011r. Adresowany był do
uczniów klas nauczania początkowego. Uczniowie mogli za-
prezentować znajomość ortografii pisząc dyktanda i roz-

wiązując krzyżówki. Nauka ortografii sprawia często wiele trud-
ności. Organizując konkurs mogliśmy dodatkowo zdopingo-
wać uczniów do pracy nad prawidłową pisownią. Uczestnicy
mieli możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu udało im się
opanować zasady ortografii i wziąć udział w zdrowej rywali-
zacji. Jagienka Habernik

W dniach od 9 do 12 maja 2011 roku klasa 3b 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 była na Zielonej Szkole
nad morzem. Zobaczyliśmy dużo ciekawych rzeczy 
i zwiedziliśmy wiele atrakcyjnych miejsc.

Kiedy przyjechaliśmy do Kołobrzegu zobaczyliśmy latar-
nię morską, molo i pomnik Zaślubin z morzem. Płynęliśmy też
statkiem „Pirat” zwiedzając port. 

Następnego dnia pojechaliśmy do indiańskiej wioski, gdzie
jeździliśmy bryczką, strzelaliśmy z łuku, tańczyliśmy, podzi-
wialiśmy konne pokazy kaskaderskie, próbowaliśmy utrzymać
się na byku mechanicznym, bawiliśmy się z Indianami i kow-
bojami oraz zwiedzaliśmy mini ZOO. Po obiedzie poszliśmy
na długi spacer brzegiem morza do Sianożęt na lody, a dzień
zakończyliśmy dyskoteką.

Trzeciego dnia pojechaliśmy na wyspę Wolin, gdzie po-
szliśmy do zagrody żubrów w Woliński Parku Narodowym. Po
drodze zobaczyliśmy ruiny kościółka w Trzęsaczu, byliśmy 
w Międzyzdrojach, nad Jeziorem Turkusowym oraz zoba-
czyliśmy katedrę w Kamieniu Pomorskim. Wieczorem po-
dziwialiśmy zachód słońca.

W czwartek – ostatniego dnia pojechaliśmy do Gąsek, aby
wejść na latarnię morską i podziwiać piękny widok na morze
i okolicę. Po obiedzie ruszyliśmy do Puszczykowa. 

Dziękujemy panu Burmistrzowi, Radzie Rodziców i Cari-
tasowi za dofinansowanie naszego wyjazdu, gdyż dzięki
temu prawie wszyscy mogli skorzystać z wyjazdu.

Opracowały: Beata Markowska 
oraz Natalia Wieczorek i Marta Weber z 3b 

ZIELONA SZKOŁA W USTRONIU MORSKIM

W tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego Kangur 2011 uczestniczyło 
33 uczniów SP nr 2 z Puszczykowa. 

W kategorii Maluch (kl. 3 i 4) wyróżnienie otrzymali – Ma-
teusz Dymalski (3b) oraz Margareta Ohnsorge (4b), natomiast
w kategorii Beniamin (kl. 5 i 6) – Jan Światowy (5b) oraz Olga
Iwaszkiewicz (6a).

Równolegle z międzynarodowym konkursem Kangur od-
był się ogólnopolski konkurs matematyczny „Kangurek”, prze-
znaczony dla najmłodszych matematyków – uczniów klas I 
i II szkół podstawowych. W tegorocznej edycji udział wzięło
w nim dziesięcioro drugoklasistów naszej szkoły. Najlepsze
wyniki i tym samym tytuł ‘bardzo dobry’ osiągnęli Michał Go-
lański (2b) oraz Antoni Forycki (2c). Wszystkim uczestnikom
należą się gratulacje! Agnieszka Frąckowiak

nauczycielka SP nr 2

MATEMATYCZNY KANGUR I KANGUREK

MISTRZ ORTOGRAFII W JEDYNCE
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KULTURA

Kacperek Matuszewski
podopieczny fundacji Mam
Marzenie marzy o wyjeź-
dzie do Disneylandu. 2
czerwca z inicjatywy Hanny
Piasna-Kaczmarek z Insty-
tutu Muzycznego Via Artis,
współpracującej z Fundacją
Mam Marzenie oraz Bib-
lioteki Miejskiej im. M. Mu-
sierowicz Centrum Anima-
cji Kultury w Puszczykowie,
udało się uczynić duży krok
w kierunku spełnienia ma-
rzenia Kacperka. 

Dwudziestu pięciu małych
artystów z Via Artis, przygo-
towało wspaniały ponad trzy-
godzinny koncert charyta-
tywny w sali teatralnej
Biblioteki Miejskiej. Młodzi
artyści zaprezentowali m.in.
„Wiosnę” A. Vivaldiego, „Po-

ranek” E. Griega czy też „Kra-
kowiaczka”.

Z racji ogromnego zainte-
resowania Kacperka tema-
tyką piratów i morza – sala

teatralna BM CAK została
udekorowana wystawą prac
plastycznych dzieci m. in. 

z Prywatnego Przed-
szkola „Koniczynka”
w Mosinie o tematy-
ce związanej z mo-
 rzem. Po występach
wiele z prac zostało
sprzedanych.

Na zakończenie
bohater wieczoru zos-
tał obdarowany pre-
zentami i dyplomem
Dzielnego Pirata.

W imieniu Kac-
perka i jego rodziny
dziękujemy ser-
decznie wszystkim
artystom, ich rodzi-
com i przybyłym

gościom za udział w kon-
cercie i hojne wsparcie wy-
prawy Kacpra do Disney-
landu. Dziękujemy za Wasze
wielkie serce. BMCAK 

KONCERT KATARZYNY GRONIEC
Miłośnicy talentu wokalnego i scenicznego Katarzyny Gro-

niec będą mieli okazję bezpośrednio spotkać się z artystką, któ-
ra 22 września 2011 r. wystąpi na scenie w Bibliotece Miejskiej 
im. M. Musierowicz w Puszczykowie. Początek koncertu – go-
dzina 18.00. Bilety do nabycia w BMCAK w Puszczykowie.
Twórczości Katarzyny Groniec nie trzeba szczególnie przybliżać
– artystka od wielu lat obecna jest na scenie muzycznej i teat-
ralnej, od lat też cieszy się dużym zainteresowaniem wiernych
słuchaczy. Cena biletu 30 zł. Dla studentów Akademii Seniora
25 zł. �

CO? GDZIE? KIEDY?

MARZENIE KACPERKA JEDYNKA 
KU CZCI JANA
PAWŁA II

Umarł, gdy byli mali 
i nie do końca wiedzieli, dla-
czego cały świat płacze. 

Później czytając różne
książki, rozmawiając z rodzi-
cami i ucząc się na lekcjach re-
ligii dowiedzieli się, że …„był
bardzo mądrym człowiekiem,
kochającym dzieci i chciał
żeby na świecie nie było wo-
jen…”. Tak Jana Pawła II
wspominają dzieci z Pusz-
czykowskiej Jedynki, które
jego beatyfikację uczciły pod-
czas podniosłego apelu zor-
ganizowanego przez uczniów
klas starszych, pod czujnym
okiem Pani E. Sturzbecher.
W czasie uroczystości nie za-
brakło wierszy i pieśni reli-
gijnych. Marta Madaj 

24 CZERWCA 2011 R.
URZĄD MIEJSKI NIECZYNNY
Zgodnie z zarządzeniem Nr 36/11/VI Burmistrza
Miasta Puszczykowa z dnia 3 czerwca 2011 r. 
w sprawie: zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie
Miejskim w Puszczykowie w dniu 24 czerwca 2011 r.
(piątek) Urząd Miejski w Puszczykowie 
będzie nieczynny.
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INFORMACJE

Mieszkańcy Puszczykowa, którzy chcą ubiegać się 
o funkcję ławnika sądowego na kadencję 2012/15
muszą do 30 czerwca złożyć aplikację w Urzędzie
Miejskim Puszczykowa. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Sądu
Okręgowego w Poznaniu ustalono następujące liczby ławni-
ków z terenu Miasta Puszczykowa:
– do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poz-

naniu – 1 ławnik
– do Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2 ławników
(ławnicy nie będą orzekali w sprawach z zakresu prawa pracy)

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika zostanie udostępniona
niezwłocznie po jej określeniu przez Ministra Sprawiedliwości.

Do kart zgłoszenia niezbedne są nastęujące załączniki: 
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca

zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciw-
ko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawio-
ny władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie
została mu ograniczona ani zawieszona,

4) dodatkowe oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw
cywilnych i obywatelskich,

5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
6) lista osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłosze-

nia przez obywateli (min. 50 osób),
7) w przypadku kandydata zgłaszanego przez organizację

społeczną lub zawodową niezbędny jest aktualny odpis z Kra-
jowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie po-
twierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewi-
dencji dotyczące stowarzyszenia organizacji zgłaszającej, 

8) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu
wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Szczegóły na stronie 
www.puszczykowo.pl lub pod nr tel. 61 898 37 34

WYBORY ŁAWNIKÓW

data ur. data zg.

ADAMCZAK  BENON MIECZYSŁAW 2.I.1932 22.II.2011

BARANOWSKI ZBIGNIEW MARIAN 25.XI.1941 30.IV.2011

GRENDEL STANISŁAW LESZEK 12.I.1940 1.V.2011

CHAŁUPKA ŁUKASZ 26.VI.1978 24.IV.2011

STAWROWSKA  STEFANIA 1.IX.1922 9.V.2011

PRZEZBÓRSKI BRONISŁAW 2.VII.1937 14.V.2011

KORZENIOWSKA 31.VII.1937 23.V.2011

-WIECZORKIEWICZ MARIA 

WILIŃSKA HALINA MARIA 19.VI.1923 28.V.2011

GÓRNY LECH ZBIGNIEW 15.IX.1946 5.VI.2011

MALICKI WITOLD 19.VI.1955 8.VI.2011

ODESZLI 

Pani 

Alinie Pawlak-Górnej
szczere wyrazy 

współczucia 
z powodu śmierci męża

składają

Burmistrz Miasta 
Andrzej Balcerek 

i pracownicy 
Urzędu Miejskiego 
w Puszczykowie

22 czerwca br. o godz. 17.00 w sali sesyjnej w budynku
Biblioteki Miejskiej przy ulicy Wysokiej odbędzie się
spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych po-
święcone m.in. nowelizacji ustawy o pożytku publicznym
i wolontariacie. 

Tym spotkaniem Urząd Miejski w Puszczykowie rozpocz-
nie działania informacyjne i szkoleniowe dla puszczykowskich
organizacji, mające na celu przybliżeniei wyjaśnienie wielu no-
wych kwestii wprowadzonych nowelizacją ustawy o pożytku
publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.). 

Nowelizacja ustawy, obowiązuje od zeszłego roku i wpro-
wadziła w życie szereg zmian, jedną z nich jest konieczność
utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jest to
szczególna forma współpracy pomiędzy samorządem a orga-
nizacjami pozarządowymi, która dotychczas była ukryta pod
zapisem „zespoły wspólne”. �

CO TO SĄ RADY POŻYTKU
PUBLICZNEGO?
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INFORMACJE

INTERWENCJE
210 interwencji zrealizowanych przez

Straż Miejską w Puszczykowie. 
Sposób załatwienia interwencji: 47

spraw przekazano niezwłocznie do Re-
feratu Gospodarki Komunalnej UM (awa-
rie oświetlenia, uszkodzone chodniki,
dziury w jezdniach, podrzucone śmieci),
4 sprawy do firmy ENEA (awarie oś-
wietlenia), 2 do firmy Eko-Rondo (bez-
pańskie psy), 2 do firmy Aquanet (awa-
rie przepompowni), 2 do Straży Parku
(podrzucone śmieci ul. Wodziczki). 

POUCZENI
W związku ze złym parkowaniem za-

stosowano 127 pouczeń wobec właści-
cieli pojazdów oraz pouczono 14 osób za
inne porządkowe wykroczenia (zajęcie

pasa drogowego, zakłócenie ciszy, za-
nieczyszczenie drogi, zadymienie, nie-
dopilnowanie zwierzęcia).

UKARANI I POUCZENI
Ukarano 37 sprawców wykroczeń

mandatami porządkowymi na kwotę
4.600,00 złotych (parkowanie w obrębie
skrzyżowania – założono blokady, par-
kowanie na miejscu dla niepełnospraw-
nych, przechodzenie przez zamknięte
zapory). Ponadto w tym okresie wy le -
gitymowano 37 osób.

INNE CZYNNOŚCI
REALIZOWANE

W TRAKCIE SŁUŻBY
Objazdy kontrolne w godzinach ran-

nych i popołudniowo-wieczornych, któ-

rych celem było działanie prewencyjne 
polegające na kontroli miejsc, w których
dochodzi do popełnienia wykroczeń oraz
aktów wandalizmu (rejon sklepów, CAS,
ul. Kraszewskiego k/szpitala, ul. Poznań -
ska rejon SP1 i SP2, Rynek). W toku tych
czynności odłowiono 2 bez pańskie psy. 
W danym okresie czasu przeprowadzono
3 wspólne służby z Strażą Parku, dzięki
którym ujawniono miejsca zaśmiecenia la-
sów na terenie miasta. Dokonano również
kontroli umów na wywóz nieczystości z te-
renu 50 posesji na ulicy Poznańskiej i Li-
powej. Nie stwierdzono nieprawidłowoś-
ci. W dniach od 12 kwietnia do 6 maja
nadzorowano dojście uczniów Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum nr 1 przez uli-
cę Wysoką z uwagi na awarię sygnaliza-
cji świetlnej koło tych szkół.

Dariusz Borowski 
Komendant Straży Miejskiej 

w Puszczykowie

DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ 
(13 kwietnia – 20 maja 2011 r.)

NIE PALMY OGNISK
Ze względu na suszę, istnieje bardzo duże zagrożenie pożarowe na terenie Puszczykowa i w otulinie
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dlatego apelujemy o nie spalanie części organicznych 
w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2011 roku. 

Dariusz Borowski Komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie

EKO RONDO
INFORMUJE

Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych „EKO – RONDO” s. c. Halina 
i Zenon Guźniczak ul. Nadwarciańska 11,
62-041 Puszczykowo uprzejmie infor-
muje, że w wyniku zalecenia Państwo-
wej Inspekcji Pracy od 1 maja 2011 r. na
terenie naszego zakładu nie ma dojazdu
w celu zostawienia surowców wtórnych.
W przypadku wyjątkowej potrzeby oso-
bistego dostarczenia surowców do naszej
firmy, należy zgłosić sprawę w biurze. Sa-
mochód należy zatrzymać na parkingu dla
klientów i potem przenieść surowce
wtórne w odpowiednie miejsce.

Uprzejmie przypominamy o wysta-
wianiu w/w odpadów segregowanych 
w ściśle określonych w harmonogramie
dniach do godziny 7.00. ��

SEGREGUJ Z GŁOWĄ 
Mimo trwającej od 11 lata segregacji surowców wtórnych wciąż bardzo
często zdarzają się przypadki celowego wkładania do worków zamiast
posegregowanej makulatury, tworzyw sztucznych i szkła odpadów
komunalnych. 

Niestety przypadki podobne do tych publikowanych na zdjęciu, gdzie w papier
owinięte są śmieci, a nawet stare buty, nie należą do rzadkości.

Dlatego po raz kolejny na łamach Echa Puszczykowa przypominamy o prze-
strzeganiu zasad segregacji. 
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Kilkuset cyklistów uczestniczyło w XVI Rajdzie
Rowerowym Słuchaczy Radia Merkury z metą 
w Puszczykowie na Zakolu Warty. 

Trasa rajdu była tak przygotowana, że można ją było rozpocząć
niemal w dowolnym miejscu. Warunkiem pełnego uczestnictwa w
imprezie było bowiem „zaliczenie” 3 z 5 punktów kontrolnych roz-
lokowanych na trasie. 

Na mecie na uczestników czekały liczne atrakcje. Był pokaz nor-
dic walking, konkursy oraz akcja informacyjna o zmianach w Pra-
wie o Ruchu Drogowym. W namiocie przygotowanym przez
Urząd Miejski w Puszczykowie można było otrzymać materiały in-
formacyjne, m.in. o turystycznych atrakcjach naszego miasta oraz
mapki ze szlakami turystycznymi.

Najmłodszym jadącym samodzielnie (na mecie meldowały się
także rowery, które ciągnęły przyczepki z małymi dziećmi) rajdo-
wiczem był niespełna czteroletni Maksymilian z Puszczykowa. �

Puszczykowscy wędkarze mają za sobą kolejne
zawody. W maju rywalizowali trzykrotnie.

1 maja 2011 na otwarcie sezonu spiningowego startowali 
w Spiningowym Pucharze Wiosny.

Choć wędkarze byli gotowi, drapieżniki odmówiły współpra-
cy i tylko dwie ryby trafiły do wagi:

1 miejsce Tomasz Foerster.
2 miejsce Kazimierz Anioła.
Kolejne zawody zorganizowano 15 maja na łowisku Odra.

To ciekawe łowisko owiane niemalże legendarnymi opowie-
ściami powitało ponad trzydziestu wędkarzy beznadziejną po-
godą. Mokro, deszczowo ale wesoło rozpoczęliśmy łowienie. 

1 miejsce Maciej Połomski 2,7 kg.
2 miejsce Przemysław Stefaniak 1,51 kg.
3 miejsce Błażej Naskręt 1,4 kg.
29 maja ponad 40 wędkarzy udało się nad malownicze  

jezioro Lubiatówko, by walczyć o najwyższe trofeum – tytuł
MISTRZA KOŁA.

Zacięcia do walki dodawał fakt, że oprócz tytułu, do wygrania
były bardzo cenne nagrody ufundowane przez Andrzeja
Podeszwę, właściciela firmy JAXON, największej hurtowni
artykułów wędkarskich w Polsce.

Po dobrej sportowej rywalizacji, Mistrzem Koła Seniorów
został Marcin Piechnik, miejsce drugie zajął Kazimierz
Anioła, a trzecie Przemysław Stefaniak.

W kategorii kobiet tytuł Mistrzyni Koła „wyłowiła” Maria
Kowalec, drugie miejsce przypadło w udziale Stanisławie 
Rusiniak. Mistrzem Koła Juniorów został Krzysztof Przybył.

Tomasz Foerster

SŁUCHACZE NA ROWERACH

MAJOWE ZMAGANIA WĘDKARZY
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Dzięki współpracy nauczycieli z trzech szkół
podstawowych (SP w Rogalinku, SP 1 i SP2 
w Puszczykowie) z klubem MKS Juvenia Puszczykowo
oraz środkom pozyskanym m.in. z Urzędu Miejskiego 
Puszczykowa, najlepsi młodzi sportowcy mogli
startować w zawodach zwanych Czwartkami
Lekkoatletycznymi. 

Są to zawody z długą tradycją, rozgrywane od wielu lat na
stadionie poznańskiej Olimpii dla uczniów klas IV – VI szkół
podstawowych z całego województwa. Zawodnicy na każdych
zawodach mogą startować w dwóch konkurencjach (jedna bie-
gowa a druga techniczna) i walczyć o miejsca na podium tyl-
ko w swoim roczniku. Co tydzień najlepsi lekkoatleci wy-
różniani są dyplomami, a w Finale Czwartków walczą 
o medale oraz o wyjazd na Finał Ogólnopolski, który odby-
wa się w Warszawie. Takie zawody to zachęta do uprawiania
sportu, zdrowa rywalizacja z rówieśnikami, nowe znajomoś-
ci a także możliwość spotkania się ze znanymi sportowcami.

Nasi młodzi lekkoatleci startowali w trzech edycjach – 12, 19,
26 maja oraz w Finale Czwartków, który odbył się 2 czerwca.
W eliminacjach bardzo dobrze spisał się Jakub Woltman (SP 1
Puszczykowo), wygrywając w biegu na 1000m, 60m, 300m oraz
w skoku w dal, Maciej Czyż (SP 2 Puszczykowo) dwukrotnie
zwyciężając w biegu na 1000m, Weronika Gawin (SP 2 Pusz-
czykowo) najlepsza w biegu na 600m, Łukasz Kopczyński 
(SP 2 Puszczykowo) drugi w biegu na 300m, Daniela Rybska
(SP Rogalinek) niepokonana w rzucie piłeczką palantową, Wik-
toria Jędrzejczak (SP Rogalinek) druga w biegu na 600m, Ja-
kub Gościniak (SP Rogalinek) trzeci w biegu na 1000m, Kon-
rad Matuszewski (SP Rogalinek) drugi w biegu na 300 m. 

W Finale Czwartków 2 czerwca młodzi lekkoatleci zdobyli trzy
medale. Srebrne medale wywalczyli: Jakub Woltman w biegu na
300m (48,77), Maciej Czyż w biegu na 1000m (3:12). Brązowy
medal przypadł Weronice Gawin w biegu na 600m (2:05).

Wszyscy wspaniale walczyli o jak najlepsze wyniki i za to
należą im się wielkie brawa i gratulacje! �

W sobotę 7 maja odbyła
się pierwsza w 2011 roku
edycja Mistrzostw
Puszczykowa 
w Badmintonie
organizowana 
przez Puszczykowskie
Towarzystwo Sportowe. 

W zawodach startowało po-
nad 30 zawodników. Zawody
rozgrywane były systemem gru-
powo-pucharowym. Nie za-
brakło emocjonujących poje-
dynków. Najmłodszą kategorię
dziewcząt klas 1–3 zdomino-
wała Weronika Wojda, która 
w finale pokonała Julię Kruk.
Trzecie miejsce przypadło Ka-
rolinie Płazie. W grupie chłopców klas 1–3 pierwsze miejsce
zajął Jakub Kędziora, pokonując drugiego Jakuba Mazurka i trze-
ciego Jakuba Standara. W grupie juniorów młodszych pierw-
sze miejsce przypadło Pawłowi Bakunowi, a drugie Mateuszowi
Kędziorze. Na trzecim miejscu uplasował się Jonasz Mazur. Ka-
tegorię OPEN kobiet wygrała Zuza Krakowska zwyciężając 
w finale Marysię Fiedler i trzecią Beatę Kistowską. Po tych zma-

ganiach przyszła pora na najliczniejszą grupę zawodników czy-
li kategorię mężczyzn OPEN. Najlepszy wśród panów okazał
się Przemysław Janaszek, który w fazie półfinałowej pokonał
trzeciego Macieja Ćwiklińskiego, a następnie w finale Jakuba
Krakowskiego. Po raz kolejny mieszkańcy Puszczykowa po-
kazali jak bardzo przywiązani są do badmintona oraz ile radości
dostarczają im takie imprezy sportowa. PTS

MEDALE 
LEKKOATLETÓW

MISTRZOWIE BADMINTONA



Pod patronatem Puszczykowskiego
Towarzystwa Sportowego i CAS
w dniach 16–20 maja br został rozegra-
ny pierwszy z cyklu Grand Prix turniej
Puszczykowskiej Amatorskiej Ligii

Tenisowej PTS. W zawodach łącznie
wzięło udział szesnastu zawodników.

W finale imprezy spotkali się; An-
drzej Kiełbiowski i Jarek Nowacki,
który ostatecznie wygrał cały turniej. Fi-

nał od początku zapowiadał się na po-
jedynek arcyciekawy i równorzędny.
Debiutujący w rozgrywkach ligi Andrzej
popisywał się znakomitym bekhendem
i ostrym krosem forhendowym. W re-
zultacie okazało się to jednak zbyt mało,
aby ograć doświadczonego tenisistę ja-
kim jest Jarek.

Trzecie miejsce w turnieju ex aequo za-
jęli Maciej Latosiński i Krzysztof Byrt.

Turniej pocieszenia z drugiej strony
drabinki wygrał Szymon Zięba poko-
nując w finale Leszka Janaszka, a trze-
cie miejsce zajął Waldek Brzeziański.

Zakończenie turnieju jest zawsze
okazją do miłych spotkań i towarzyskich
rozmów, w imieniu organizatora wszyst-
kim zawodnikom za wspaniałą rywali-
zację podziękował vice Prezes PTS-u Pan
D.M. Preisler.

Wszystkie komunikaty związane z
pracą i działalnością Puszczykowskiej
Amatorskiej Ligii Tenisowej PTS do-
stępne są na stronie www.ptspuszczy-
kowo.pl

Już w tej chwili dostępne są informa-
cje o kursach i warsztatach tenisowych
dla dzieci, regulamin rozgrywek Ligii
PTS, aktualny ranking, harmonogram
rozgrywek na bieżący rok i oczywiście
galeria zdjęć. Zapraszamy. 

Dr Point
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Ruszyła Puszczykowska Amatorska Liga Tenisowa

I TENISOWY 
GRAND PRIX

21 maja w Przeźmierowie odbyły
się jedne z ostatnich zawodów
badmintonowych w tym sezonie.

Wystartowało w nich
niemal 70 za wodników
i zawodniczek. Klub
PTS Puszczykowo re-
prezentował Mateusz

Kędziora, który kolejno wygrywając
pojedynki z zawodnikiem z Sarbic 
i Dominowa uległ w ćwierćfinale roz-
stawionemu z „dwójką” N. Ratkow-
skiemu z Polanowa.

W grze deblowej Mateusz w parze 
z J. Zmudą z Przeźmierowa również do-
tarł do ćwierćfinału, gdzie uległ zawod-
nikom z Dominowa. 

PTS

MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW W BADMINTONIE
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Martyna Wojciechowska za książkę „Kobieta 
na krańcu świata 2” zdobyła w tym roku
Bursztynowego Motyla – nagrodę literacką 
im. Arkadego Fiedlera dla autora najlepszej polskiej
książki o tematyce podróżniczej. 30 maja odebrała ją
w Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie. 

M. Wojciechowska była już wcześniej nominowana do Bur-
sztynowego Motyla (nagroda przyznawana jest od 16 lat). 
W ubiegłym roku przegrała zaledwie jednym głosem z Jackiem
Hugo-Bader, autorem „Białej gorączki”. 

– W tym roku wygrała zdecydowanie, chociaż jak zwykle ry-
walizacja była bardzo zacięta, bo do rozpatrzenia jest kilka-
dziesiąt publikacji – odsłania kulisy wyborów Arkady Fiedler.
– „Kobieta na krańcu świata 2”, ukazuje fascynujące i dra-
matyczne historie kobiet w dalekich krajach. 

– Moim zdaniem „Kobieta na krańcu świata 2” jest lepsza 
niż I. Doskonale opisuje zwyczaje kobiet z Antypodów ich 
walkę o lepszy byt. To naprawdę zasłużony wybór – mówi 
A. Fiedler.

Tradycyjnie laureat Motyla podarował muzeum pamiątkę
ze swoich wojaży. Martyna Wojciechowska ofiarowała pusz-
czykowskiemu muzeum naszyjnik przekazywany z pokolenia
na pokolenie przez niewiasty z plemienia Himba.

Dotychczas statuetki Bursztynowego Motyla otrzymali
m.in.: Jerzy Kukuczka, Marek Kamiński, Marcin Kydryński,
Ryszard Kapuściński, Wojciech Cejrowski i Beata Pawlikowska.

Martyna Wojciechowska jest dziennikarką, podróżniczką.
Jest redaktorką naczelną polskiej edycji magazynów „Natio-
nal Geographic”, „National Geographic Traveler” oraz "Ka-
leidoscope". Zdobywczyni Korony Ziemi, czyli siedmiu naj-
wyższych szczytów na wszystkich kontynentach. Odwiedziła
już ponad 80 krajów. red

BURSZTYNOWY MOTYL 
DLA MARTYNY WOJCIECHOWSKIEJ

W niedzielę, 15 maja w kościele
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Puszczykowie odbyła się
uroczysta Msza św. dziękczynna 
za beatyfikację Jana Pawła II 
i poświęcenie sali nazwanej Jego
imieniem. 

Uroczystego aktu poświęcenia doko-
nał przyjaciel Karola Wojtyły – Jego Emi-
nencja ks. kard. Marian Jaworski – były
Metropolita Lwowa. 

Sala im. Jana Pawła II została w tym
roku gruntownie zmodernizowana. Ma
służyć miejscowej społeczności do
wszelkiego rodzaju spotkań kultural-
nych, edukacyjnych oraz patriotycz-
nych. Jej centralne miejsce zajmuje fo-
tografia wykonana przez Grzegorza
Gałązkę, autora zdjęcia beatyfikacyjne-
go Papieża. �

POŚWIĘCONO SALĘ IM. JANA PAWŁA II



Młodzież ze sportowym zacięciem mogła wziąć darmową lekcję tenisa, pograć w koszykówkę, tenisa stołowego, po-
skakać do woli na batucie lub dmuchanym zamku. Prawie wszyscy ustawili się w kolejce do malowania twarzy, by
przemalować buzię w fantazyjnego kota czy motyla. Jak na porządny festyn przystało, nie mogło zabraknąć cukro-

wej waty na patyku. Na teren CAS przyjechali też ratownicy medyczni,
którzy wyjaśniali, m.in., kogo i pod jakim numerem zawiadomić o wy-
padku czy pożarze.

Dmuchany zamek wyrósł tego dnia także na Rynku. Tam dzieci ba-
wiły się wraz z teatrem Pawła Kuleszewicza, który razem z Filifionką
zabrał ich do krainy Czarnoksiężnika. Oczywiście do rozwiązywania
zagadek i wesołej zabawy wciągnięto także rodziców i dziadków, a Ry-
nek tego popołudnia rozbrzmiewał muzyką i śmiechem. 

Dzień dziecka obchodzono również w Szkole Podstawowej nr 2. 
Kolejny raz uczniowie „dwójki” bawili się na festynie zorganizowa-
nym z inicjatywy Rady Rodziców. Jak zwykle nie zabrakło atrakcji 
i z pewnością każdy znalazł w programie coś interesującego. Swoje
umiejętności zaprezentowali młodzi artyści i sportowcy. Można było
pobawić się z robotami, a jeśli kogoś „znudziała” zabawa mógł roz-
ruszać szare komórki i rozegrać partyjkę szachów czy warcabów. 

Oczywiście nie zabrakło też przepysznych domowych wypieków,
kawy herbaty, a nawet grochówki. 

– Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili. Jak zwykle cały do-
chód z festynu przeznaczamy na finansowe wsparcie różnych szkolnych
inicjatyw – mówi Zbigniew Czyż przewodniczący Rady Rodziców 
SP nr 2. – Korzystając z okazji chciałby m podziękować nauczycielom,
rodzicom i wszystkim którzy włączyli się w organizację festynu.

Prezent dla najmłodszych przygotowali również puszczykowscy węd-
karze. Z okazji ich święta 5 czerwca na Zakolu Warty zorganizowali
otwarte zawody wędkarskie dla najmłodszych. Po zawodach dorośli za-
 prosili dzieci na zabawę. red

DZIECI ŚWIĘTOWAŁY

Na sportowo albo na wesoło – wybór należał do dzieci, a jak można było zaobserwować wiele z nich
skorzystało z obu możliwości. Z okazji ich święta dorośli przygotowali dla nich wiele atrakcji. 




