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WYDARZENIA

30 sierpnia w Muzeum Fiedlera zebrało się na
koncercie charytatywnym ponad 400 osób. 

Małgorzata Ostrowska z zespołem i Wojtek Grabek zagra-
li specjalnie dla małego Tomka Kośmidera, a aukcję z niesa-
mowitą swadą prowadził Sławek Bajew. Licytowano m.in.: 
album z budowy stadionu Lecha z podpisami piłkarzy, owinięty
w membranę z dachu (1000 zł), przelot do Krakowa i z po-
wrotem dla dwóch osób (670 zł), piłkę z autografem M. Pla-
tiniego (250 zł), unikatowe sukienki i kapelusze i masę innych
atrakcyjnych fantów. Panowała fantastyczna, rodzinna atmo-
sfera, goście byli niesłychanie hojni – w trakcie imprezy zebrano
ponad 17.000 zł.

Wielu ludzi zaangażowało się jak mogło w przygotowanie
i przeprowadzenie imprezy – wszyscy oczywiście społecznie.
Wszystkim serdecznie za wszelkie wsparcie i obecność na kon-
cercie gorąco dziękujemy! 

SERDUSZKA 
DLA OKRUSZKA

Fundacja im. Arkadego Fiedlera z Puszczykowa przepro wadziła
w dniach 1–30 sierpnia 2011 zbiórkę publiczną, której celem
było zebranie funduszy na leczenie małego Tomka Kośmidera.
Zebrano kwotę 17.309,23 zł.
Na kwotę tę złożyły się:
• sprzedaż biletów-cegiełek – 7.560 zł
• aukcje – 5.170 zł
• zbiórki do skarbon – 4.579,23 zł 
Wszyscy zaangażowani w organizację imprezy pracowali
społecznie – Fundacja nie poniosła kosztów organizacji
przedsięwzięcia. Cały dochód przekazano na leczenie Tom-
ka Kośmidera.

SERDUSZKA 
DLA OKRUSZKA

W sobotę 10 września br. 
w Puszczykowie odbył się
pierwszy Festyn Strażacki
zorganizowany przez nowo
powstałą jednostkę Ochotniczej
Straży Pożarnej.

Festyn poprzedziła zbiórka krwi, w
której wzięło udział 18 osób, a 7 zos-
tało wpisanych do rejestru dawców
szpiku.

Na festynie gościliśmy strażaków z
OSP Luboń, OSP Mosina, OSP Pecna,
JRG 4 Poznań i JRG 6 Krzesiny, które
prezentowały wozy bojowe. Jednostka
OSP z Pecnej wykonała pokaz ratowni-
czo-gaśniczy. Podczas festynu można
było również posłuchać Orkiestry Dętej
im. Harcmistrza A. Jerzaka z Mosiny oraz
lokalnych zespołów muzycznych, zoba-
czyć paradę motocykli z Mosińskiego
Stowarzyszenia Motocyklowego oraz
wystawę sztuki użytkowej.

Akademia Małego Strażaka działająca
przy OSP Puszczykowo zaprosiła
najmłodszych na spotkanie z Misiem
Krzysiem, małym ratownikiem, żeby
poprzez zabawę przybliżyć najmłod-
szym pierwszą pomoc. W trakcie festy-
nu przeprowadzono zbiórkę funduszy na
zakup umundurowania bojowego dla
strażaków ochotników z Puszczykowa. 

Swoją obecnością na Festynie Strażac-
kim zaszczycili: Pani Poseł Bożena
Szydłowska – Wiceprzewodnicząca Par-
lamentarnego Zespołu Strażaków oraz
Pan Marek Niedbała – Radny Sejmiku
Wojewódzkiego, który przekazał na
rzecz OSP Puszczykowo samochód ope-
racyjny marki OPEL Astra Kombi. 

OSP Puszczykowo

FESTYN STRAŻACKI W PUSZCZYKOWIE
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SAMORZĄD

Dla naszej młodzieży skończyły się
wakacje, za nami 1 września 
z inauguracją nowego roku
szkolnego. Z pewnością znaczna
część młodzieży tęskni jeszcze 
za wakacjami, ale jestem
przekonany, że wielu czekało już
na pierwszy dzwonek, żeby
ponownie spotkać swoich
przyjaciół. 

Uczniowie wrócili do szkolnych ławek
uśmiechnięci, ale przede wszystkim wy-
poczęci i gotowi do dalszej wytrwałej
nauki. 

Uczestnicząc w uroczystościach roz-
poczęcia roku szkolnego widziałem jak
mocno przeżywali je najmłodsi, którzy
przekraczali próg szkoły po raz pierwszy
i dopiero zaczynają swoją szkolną edu-
kację. Ze względu na całkowitą zmianę
środowiska, pierwsze dni nauki mogły
być dla nich, pierwszoklasistów szkół
podstawowych nieco trudne. W przy-
padku puszczykowskich gimnazjalis-
tów, którzy też przecież zmieniają szkołę
przejście jest o tyle mniej „bolesne”, że
zmieniają tylko nauczycieli, bo pozostają
z tymi samymi kolegami i koleżankami
w tych samych budynkach. Jestem jed-
nak przekonany, że zarówno najmłodsi
jak i starsi w każdej sytuacji, przez cały
rok szkolny, spotkają się z życzliwością
i wsze chstronną pomocą nauczycieli 
i wychowawców.

Rozpoczęcie roku szkolnego jest od-
powiednią okazją, aby docenić ciężką
pracę nauczycieli i wychowawców. Na co
dzień może nie uświadamiamy sobie 
w pełni, jak ważną pracę wykonują prze-
kazując swoją wiedzę i kształtując przy-
szłe pokolenia.

Nowy rok szkolny postawił przed
nami jeszcze jedno zadanie. W związku
z reformą oświaty przybyły dwa nowe
oddziały klas pierwszych, dla których 
w Szkole Podstawowej nr 1 musieliśmy
wygospodarować dodatkowe sale lek-
cyjne – w SP nr 2, w związku z zakoń-
czoną w minionym roku rozbudową ta-
kiego problemu nie ma. 

Zdaję sobie sprawę, że niektórzy rodzice
nie są w pełni usatysfakcjono wani zasto-
sowanym rozwiązaniem i przeniesieniem
jednej klasy SP nr 1 do bu dynku biblio-
teki. To były trudne decyzje, jednak na
obecną chwilę jedyne do przyjęcia, bo al-
ternatywą było wprowadzenie zmiano-
wości, a nie jestem zwolennikiem takie-
go systemu nauki i będę robił wszystko,
żeby do niego nie dopuścić. 

Z dyrekcją i nauczycielami będziemy
na bieżąco sprawdzać jak funkcjonuje
nowy układ sal lekcyjnych w praktyce.
Musimy już dzisiaj zastanowić się też nad
kolejnymi zmianami. Z danych, którymi
dysponuje wydział oświaty wynika, że 
w przyszłym roku szkolnym naukę w SP 
nr 1 rozpoczną nie 3, a 4 klasy pierwsze, 
w związku z tym będziemy potrzebowali
kolejnych sal.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa

SPRAWDZAMY NOWE ROZWIĄZANIA 

PYTANIA DO BURMISTRZA
Witam! Mam dwa pytania. Po pierwsze czy kasa na dwor-

cu w PUSZCZYKOWIE jest kiedykolwiek czynna, ponieważ
będąc tam z przyjaciółmi co jakiś czas chyba już od pół roku
nie zastałam tam nikogo, kto mógłby mi sprzedać bilet. Wstyd.
Aby mieszkańcy Puszczykowa musieli za każdym razem tłuma-
czyć się w pociągu za nie swoje przewinienia. Skoro mamy
być atrakcją turystyczną, zadbajmy także o coś tak prozaicz-
nego jak sprzedaż biletów, nie tylko o ścieżki rowerowe. Po
drugie: jak i kiedy funkcjonuje Policja w Puszczykowie? Mam
pewną sytuację w rodzinie, chcieliśmy iść na komisariat - za-
mknięty. Nie wiem, czy już było za późno, czy z powodu świąt,
ale dzwoniliśmy pod oba podane numery i nikt nie odpisał. Za-
tem pytanie brzmi: czy w święta każdy mieszkaniec Pusz-
czykowa może popełniać przestępstwa i nikt nie zareaguje, bo
Policja ma już wolne? Proszę o szybką odpowiedź. Z po-
ważaniem, mieszkanka Puszczykowa.

Szanowna Pani, Kasa biletowa na dworcu w Puszczyko-
wie została zlikwidowana przez Oddziały Regionalne PKP
w połowie 2010 roku. Pomieszczenie, w którym dawniej mie-
ściła się również kasa, jest otwarte i dostępne dla pod-
różujących jako poczekalnia. Decyzja PKP wynikała z po-
ważnych problemów finansowych i nie dotyczyła jedynie
naszego miasta lecz miejscowości w całym kraju. Zgodnie
z informacjami, udzielonymi przez pracowników Komisa-
riatu w Puszczykowie, zawiadamiam iż Policja pełni służbę
również w niedziele i święta w godzinach od 10.00 do 18.00
oraz od 20.00 do 04.00, co jednak nie jest jednoznaczne z przy-
bywaniem na posterunku. W przypadku braku połączenia te-
lefonicznego z Komisariatem należy skorzystać z bezpłatnego
numeru alarmowego 997. 

Z poważaniem Andrzej Balcerek 
Burmistrz Miasta Puszczykowa



Do porządku obrad 13.sesji dodano dwa punkty. Dyskusję nad
planami budowy marketu przy ul. Magazynowej oraz sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej z kontroli remontu i adaptacji strychu na po-
mieszczenia mieszkalne w budynku przedszkola przy ulicy Wyso-
kiej w Puszczykowie. 

Uchwała podjęta podczas 12. Sesji Rady Miasta
Uchwała Nr 85/11/VI – w sprawie: utworzenia obwodu głosowa-

nia w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital w Pusz-
czykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego”.

Uchwały podjęte podczas 13. Sesji Rady Miasta 
Uchwała Nr 86/11/VI – w sprawie: powołania składu osobowego

Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa
dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Uchwała Nr 87/11/VI – w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę
części nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej.

Uchwała Nr 88/11/VI – w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę
części nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej.

Uchwała Nr 89/11/VI – w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użyt-
kowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do
nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa za-
budowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe

Uchwała Nr 90/11/VI – w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.

Uchwała Nr 91/11/VI – w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.

Uchwała Nr 92/11/VI – w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nie-
ruchomości przez Miasto Puszczykowo.

Uchwała Nr 93/11/VI – w sprawie: zmiany Uchwały Nr 81/07/V
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum
miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej w dwóch
etapach: A i B.

Uchwała Nr 94/11/VI – w sprawie: zmiany uchwały Nr 19/11/VI
Rady Miasta Puszczykowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa
na lata 2011-2018.

Uchwała Nr 95/11/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.

Pełne treści uchwał dostępne na stronie internetowej www.pusz-
czykowo.pl w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej. 
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SESJA

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 14. Sesję Rady Miasta Puszczykowa,
która odbędzie się 18 października 2011 r. o godz. 17
w Sali Sesyjnej w budynku B Urzędu Miejskiego przy 
ul. Podleśnej 4.
Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń 
Komisji Rady Miasta i terminy dyżurów radnych znajdują
się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie interne-
towej miasta: www.puszczykowo.pl
Informacje można też uzyskać pod numerem 
tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl

10 uchwał i dyskusja nad planami

12. I 13. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
W sierpniu radni uczestniczyli w nadzwyczajnej sesji zwołanej 28 sierpnia br. Jedyną uchwałą przegłosowaną
podczas tego posiedzenia była decyzja o utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego". Kolejna, „zwyczajne”
posiedzenie rady Miasta odbyło się 13 września.

Burmistrz Miasta Puszczykowa informuje, że na stronie in-
ternetowej www.puszczykowo.pl (zakładka Biuletyn Informacji
Publicznej) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Puszczykowie, przy ul. Podleśnej 4 można zapo-
znać się z zarządzeniami Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia
14 września 2011 roku: nr 52/11/VI w sprawie ogłoszenia wy-
kazu działek przeznaczonych do sprzedaży, nr 53/11/VI 
w sprawie zaproszenia do rokowań dotyczących sprzedaży nie-
ruchomości niezabudowanej, położonej w Puszczykowie oraz nr
54/11/VI w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych
do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
MIASTA PUSZCZYKOWA

30 września 2011 roku o godz. 19:00 w Sali Jana Pawła II
w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie
przy ul. Dworcowej 16 odbędzie się kameralny koncert uzna-
nych interpretatorów muzyki jazzowej Lory Szafran i Bogdana
Hołowni. Artyści wykonają utwory ze swojej wspólnej płyty „Dro-
ga do Ciebie” z piosenkami Jeremiego Przybory i Jerzego Wa-
sowskiego. 

Ten recital inauguruje cykl spotkań kulturalnych w Sali Jana
Pawła II, jakie tutejsza Rada Parafialna planuje jeszcze w tym roku.
Zaproszenia – cegiełki na sfinansowanie zobowiązań powstałych
przy zakończonej modernizacji sali będą dostępne: w Biurze Pa-
rafialnym (kontakt tel. 618133135) oraz w Impresariacie Mu-
zycznym Duo (tel. 618 193 065 lub 618 133 410). (P.R.)

RECITAL LORY SZAFRAN I BOGDANA HOŁOWNI 
W SALI JANA PAWŁA II
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Wariant W1 przewiduje rozbudowę
istniejącej drogi do drogi dwujezdniowej
– po dwa pasy ruchu w każdą stronę z pa-
sem rozdzielającym. Na terenie naszego
miasta projektanci zakładają powstanie
trzech rond. Pierwsze na wjeździe w ul.
Poznańską (do stacji kolejowej w Pusz-
czykowie), drugie przy skrzyżowaniu z uli-
cami Gołębią i Studzienną oraz trzecie na
skrzyżowaniu z wylotem ulicy Poznań-
skiej. Ponadto przy ulicach Rządowej 
i Źródlanej zakładane są budowy kładek
dla pieszych, umożliwiających korzysta-
nie z nich także przez osoby na wózkach.
To rozwiązanie wymusza niestety wybu-
rzenie kilku domów mieszkalnych, m.in.
dwóch przy ul. Lipowej. Planiści na kil-
ku odcinkach przewidują także budowę
dróg dojazdowych, m.in., na odcinku od
ronda przy ul. Studziennej do ul. Pod-
górnej. W tym rozwiązaniu dojazd do
Szkoły Podstawowej nr 1, Biblioteki oraz
Ośrodka Pomocy Społecznej odbywać
miałby się właśnie tą drogą dojazdową. 

Wariant W3 to z kolei rozbudowa
istniejącej drogi jednojezdniowej jako
jezdni o szerokości 7 m – czyli posze-
rzenie stanu istniejącego z uzupełnieniem
o kilka odcinków równoległych dróg do-
jazdowych obsługujących teren przy-
legły do rozbudowywanej drogi.

Także ten wariant przewiduje budowę
trzech rond w identycznych miejscach
jak w wariancie W1. Kładki dla pieszych
mają być zlokalizowane w tych samych
miejscach czyli w okolicach ulic Źród-
lanej i Rządowej. Ten wariant z uwagi na
mniejsze „zapotrzebowanie” terenowe
nie przewiduje na terenie naszego mias-
ta żadnych wyburzeń domów mieszkal-
nych. 

Dodatkowo projektanci przewidzieli bu-
dowę bezpiecznych przejść dla zwierząt,
zatok autobusowych, chodników i ciągów
pieszo-jezdnych i innej infrastruktury
niezbędnej do funkcjonowania takiej dro-
gi. Droga biegnie przecież przez teren otu-
liny Wielkopolskiego Parku Narodowego,
terenów Natura 2000 oraz Ostoję Wiel-
kopolską i Ostoję Rogalińską.

Spotkanie mieszkańców z przedstawi-
cielami Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu na temat pla-
nów przebudowy drogi nr 430 odbędzie się
27 września o godz. 18.00 w Sali Teatral-
nej Biblioteki Miejskiej Centrum Anima-
cji Kultury przy ul. Wysoka 1. Z projek-
tami nadesłanymi do Urzędu Miejskiego
można zapoznać się na stronie interneto-
wej miasta: www.puszczykowo.pl. 

Materiały w wersji papierowej, dla
całego przebiegu drogi od węzła auto-
strady do Mosiny dostępne są w Urzę-
 dzie Miejskim w Puszczykowie w go-
dzinach pracy urzędu. 

Wszystkich mieszkańców prosimy 
o opinie na temat planowanego przebie-
gu drogi – można je przysyłać pocztą 
tradycyjną lub e-mailem na adres
um@puszczykowo.pl. red

PLANY PRZEBUDOWY DROGI NR 430 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu opracowuje koncepcję projektową rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 430 Poznań – Mosina (Szosa Poznańska). Projektanci przysłali do Urzędu Miejskiego 
w Puszczykowie dwie koncepcje przebudowy tej drogi. 

INWESTYCJE
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Tuż przed lipcową sesją okazało się że
jednak, Wojewoda Wielkopolski wydał de-
cyzję zezwalającą na rozbudowę tej linii
na odcinku Czempiń – Poznań. Po takiej
informacji Burmistrz Puszczykowa An-
drzej Balcerek, zadeklarował wysłanie od-
wołania od tej decyzji do Ministra Infra-
struktury za pośrednictwem wojewody. 

W sierpniu dokument wysłano do mi-
nistra Cezarego Grabarczyka.

W odwołaniu burmistrz A. Balcerek
wnosi o budowę wiaduktu lub tunelu dro-
gowego z oddzielonym przejściem dla
pieszych lub co najmniej wykonania 
w tym miejscu przejścia dla pieszych 
i rowerzystów (przejazd w ul. 3 Maja). 

Ponadto postuluje uwzględnienie bu-
dowy tunelu dla pieszych i rowerzystów
na przejeździe w Puszczykówku, a na

przejeździe w Puszczykowie budowy tu-
nelu drogowego w miejscu obecnego
przejazdu kolejowego. 

Jak czytamy w uzasadnieniu uwzględ-
nienie proponowanych powyżej roz-
wiązań umożliwi bezkolizyjne połącze-
nie drogowe terenów zurbanizowanych
Puszczykowa położonych po wschodniej
i zachodniej stronie linii kolejowej Poz-
nań – Wrocław. Burmistrz przypomina,
iż brak bezkolizyjnego skrzyżowania ru-
chu kołowego, pieszego i rowerowego 
z linią kolejową w obrębie granic Pusz-
czykowa jest najpoważniejszą barierą
przestrzenną i komunikacyjną na terenie
miasta. Modernizacja linii kolejowej sta-
nowi idealną okazję do dostosowania ist-
niejącej infrastruktury do potrzeb miesz-
kańców miasta. W przeciwnym wypadku

najprawdopodobniej przez najbliższe lata
dochodzić będzie do dalszego podziału
Puszczykowa na część wschodnią i za-
chodnią, a komunikacja obu rejonów
będzie coraz bardziej utrudniona. 

Oprócz działań Burmistrza i Urzędu
Miejskiego, Zbigniew Czyż, Przewod-
niczący Rady Miasta spotkał się w tej
sprawie z Arkadym Fiedlerem puszczy-
kowskim posłem, który po zapoznaniu się
z tematem przygotował poselską inter-
pelację w sprawie modernizacji linii ko-
lejowej. red

PRZEJAZD KOLEJOWY MUSI ZOSTAĆ!
W sierpniowym wydaniu „Echa Puszczykowa” informowaliśmy 
o działaniach podjętych przez Radę Miasta Puszczykowa w sprawie
zapobieżenia likwidacji przejazdu kolejowego położonego na 
ul. 3 Maja w Puszczykowie. Przypominamy, że radni wystosowali apel
do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w którym zwracali się do PKP PL 
o ponowne przeanalizowanie tej kwes>i. 

Oprócz przewodniczenia Radzie
Miasta jest Pan także przewodniczącym
Komisji Doraźnej ds. Statutu Miasta,
pracującej od początku kadencji. Czy
już są efekty posiedzeń tej komisji? 

– Nasza komisja pracuje zgodnie 
z Uchwałą Nr 9/10/VI Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r.

podjętą właśnie w sprawie powołania Komisji doraźnej ds.
Statutu Miasta Puszczykowa. Jak wskazuje jej nazwa Komisja
przygotuje propozycje zmian w Statucie Miasta Puszczyko-
wa. Zgodnie z przyjętym harmonogramem propozycje miały
zostać przygotowane do końca września 2011 roku, co też się
stanie. 

Czy mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania się 
z projektem?

Oczywiście. Po przygotowaniu projektu ze zmianami, co
także jest zgodne z zapisem uchwały nr 9, zostanie on skie-
rowany do konsultacji społecznych. To właśnie wtedy miesz-
kańcy naszego miasta będą mogli zapoznać się z pełnym tek-
stem nowego Statutu Miasta oraz wypowiedzieć się na jego
temat. 

Jestem przekonany, że urządzanie konsultacji dla fragmentów
zmienianego Statutu nie miałoby sensu. Odbędą się one do-
piero po przygotowaniu pełnej wersji projektu nowego Statutu.
Wiadomość o terminie i sposobie przeprowadzenia konsulta-
cji będzie zamieszona na stronie internetowej Puszczykowa:
www.puszczykowo.pl oraz opublikowana z odpowiednim
wyprzedzeniem w prasie lokalnej, czyli także w „Echu Pusz-
czykowa”. 

Korzystając z okazji chciałbym przypomnieć, że każdy miesz-
kaniec Puszczykowa może uczestniczyć w posiedzeniach na-
szej Komisji. Jeśli więc ktokolwiek miałby ochotę to może na
posiedzenie komisji Statutowej przyjść. Będąc już obecnym
na posiedzeniu może na bieżąco zgłaszać Komisji swoje uwa-
gi, dotyczące przygotowywanego projektu Statutu Miasta Pusz-
czykowa. Na stronie internetowej Miasta Puszczykowa znaj-
dują się dokładne informację o terminach prac każdej komisji.
Terminy posiedzeń są także wywieszane na tablicach infor-
macyjnych miasta, a dodatkowo wszelkie informacje na temat
prac rady można uzyskać w Biurze Rady Miasta pod nr tel. 
61 898 37 34 lub drogą mailową: rada@puszczykowo.pl. Dane
kontaktowe Rady Miasta są także umieszczane w każdym nu-
merze Echa Puszczykowa. 

PROJEKT NOWEGO STATUTU MIASTA 
Rozmowa ze Zbigniewem Czyżem, Przewodniczącym Rady Miasta Puszczykowa



– Jak ocenia Pan realizację budżetu za 
I półrocze 2011 r.?

– Wykonanie wydatków oceniam pozytywnie. Pomimo wpro-
wadzenia znacznych cięć w roku bieżącym w wydatkach 
są one realizowane zgodnie z planem. W przypadku dochodów
w I półroczu br. zrealizowaliśmy niższe niż zakładaliśmy do-
chody z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transpor-
towych i mandatów karnych. Ponadto zagrożone jest wykonanie
w bieżącym roku dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Prze-
prowadzone w I półroczu przetargi na sprzedaż nieruchomości
gruntowych zostały unieważnione ze względu na brak ofert.
Znacznie natomiast przekroczyliśmy zakładany na początku roku
plan jeśli chodzi o podatek od spadków i darowizn.

– A czy wykonanie dochodów z PIT na poziomie tylko
42,84% nie stanowi zagrożenia dla budżetu, jest to prze-
cież najważniejsze źródło dochodów miasta?

– Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
w pierwszym półroczu każdego roku są niższe ze względu na
dokonywane przez urzędy skarbowe zwroty nadpłat podatku
z poprzedniego roku. Biorąc pod uwagę dane historyczne 
i uwzględniając wpływy z tego tytułu za miesiące lipiec i sier-
pień realizacja planu nie jest zagrożona. 

– Czy miasto stara się pozyskiwać jakieś środki ze-
wnętrzne?

– Tak. Na bieżąco monitorujemy możliwość pozyskania środ-
ków unijnych, jak i krajowych. W I półroczu 2011 r. złożyliśmy
dwa wnioski o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogól-
nej. Oba zostały rozpatrzone pozytywnie. Łącznie pozyskaliś-
my 189.515 zł, w tym kwotę 134.000 zł na dokończenie prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym w Szkole Pod-
stawowej nr 1 oraz 59.515 zł na wyposażenie sal dydaktycznych
i sali gimnastycznej w rozbudowanej Szkole Podstawowej nr 2.
Realizujemy również dwa tak zwane projekty miękkie finanso-
wane ze środków „W stronę Aktywności” oraz „Przyjazna
szkoła”, których łączna wartość to 144.586 zł. W bieżącym roku
nie było programów unijnych, w których Miasto mogłoby złożyć
projekty na inwestycje. 

– Ze sprawozdania wynika, że obniżenie przez Radę Mias-
ta górnych stawek podatków spowodowało ubytek w do-
chodach Miasta o kwotę prawie 600 tys. zł o jakie podat-
ki chodzi i czy jest to duża kwota w Pana ocenie?

– Kwota 583 tys. zł jest to skutek za jedno półrocze. Ozna-
cza to, że w skali roku ubytek wyniesie ok 1,2 mln zł. Obniżenie
górnych stawek dotyczy podatku od nieruchomości i podatku
od środków transportowych. Obowiązujące w Puszczykowie
stawki tych podatków w roku bieżącym są jednymi z najniższych
w Powiecie Poznańskim. 
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SAMORZĄD

WYDATKI ZGODNE Z PLANEM
Rozmowa z Piotrem Łoździnem, Skarbnikiem Puszczykowa

Informacja o przebiegu wykonania bud żetu 
za I półrocze 2011 r. 

Budżet Miasta Puszczykowa został przyjęty uchwałą Nr
18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011
r. Budżet po zmianach dokonanych w trakcie roku wyniósł:

dochody – 29.241.807 zł,
wydatki – 30.147.307 zł, 
deficyt –    905.500 zł.

Dochody
Dochody Miasta zostały wykonane w wysokości
14.385.566 zł, tj. 49,20% planu; dochody majątkowe
zostały wykonane w kwocie 1.174.021 zł, tj.: 49,85% planu.

Wydatki 
Wydatki Miasta zostały wykonane w wysokości 
15.948.576 zł, tj. 52,90% planu; wydatki majątkowe 
zostały wykonane w kwocie 3.452.684 zł, tj.: 74,29% planu.

Przychody
Przychody Miasta wyniosły 4.353.474 zł, w tym:
wolne środki pieniężne pochodzące z rozliczeń kredytów 
i pożyczek – 553.474 zł,
kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu 
– 2.300.000 zł,
kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
– 1.500.000 zł (plan na 2011 r. wynosi 4.000.000 zł). 

Obsługa zadłużenia
Miasto spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.523.500 zł.
Odsetki i prowizje od zaciągniętego długu wyniosły
362.579,55 zł. 

Deficyt/Nadwyżka
Deficyt wyniósł 1.563.010 zł. Deficyt został sfinansowany
zaciągniętym kredytem. 

Zadłużenie
Zadłużenie Miasta wg stanu na 30 czerwca 2011 r. wynosi
15.605.175 zł, z tego:
kredyty długoterminowe – 12.454.000 zł
kredyt krótkoterminowy – 2.300.000 zł,
pożyczki – 280.000 zł,
zobowiązanie wobec Spółki Aquanet klasyfikowane do
długu ze względu na rozłożenie zapłaty na raty – 571.175 zł.

Obniżenie maksymalnych stawek podatków 
Obniżenie przez Radę Miasta maksymalnych stawek
podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Miasta 
w I półroczu 2011 r. o łączną kwotę 583.133 zł. �



OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

z dnia 2.09.2011 r.
Na podstawie art. 16. § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania 
oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych ustalonych dla przeprowadzenia wyborów 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9.10.2011 r.

Lokale wyborcze czynne będą w godzinach 7.00 – 21.00 Burmistrz Miasta – Andrzej Balcerek

Nr Siedziba
obwodu Ulice: Obwodowej Komisji

Wyborczej

I Azaliowa, Bukowa, Boczna, Brata J. Zapłaty, Cicha, Czarnieckiego, Chabrowa, Dębowa, Obwodowa Komisja
Gliniana, Grzybowa, Gołębia, Jaworowa, Jałowcowa, Jarosławska, Konwaliowa, Krzywa, Wyborcza Nr 1
Krańcowa, Klasztorna, Kręta, Krótka, Makowa, Miętowa, Morenowa, Myśliwska, Szkoła Podstawowa Nr 1
Na Skarpie, Przecznica, Przy Murze, Polna, Pszeniczna, Rolna, Rumiankowa, Sasankowa, ul. Wysoka 1
Studzienna, Sobieskiego, Stroma, Tenisowa, Urocza, Wrzosowa, Zalesie, Żwirowa, Żytnia. Puszczykowo

(lokal dostosowany 
do potrzeb osób 

niepełnosprawnych
oraz do głosowania

korespondencyjnego)

II Akacjowa, Chrobrego, Cienista, Działkowa, Jodłowa, Jasna, Klonowa, Kościelna, Kopernika, Obwodowa Komisja
Ks. I.Posadzego, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Magazynowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Wyborcza Nr 2
Owocowa, Piesza, Piaskowa od nr 1 do 19 numery nieparzyste i nr 2 do 28 numery parzyste, Szkoła Podstawowa Nr 1
Podgórna, Podleśna, Powstańców Wlkp., Poznańska, Prof. I.Dąbskiej, Robocza, Różana, ul. Wysoka 1
Rynek, Rządowa, Słoneczna, Sosnowa, Strażacka, Topolowa, Wąska, Wczasowa, Wierzbowa, Puszczykowo
Wiosenna, Wodziczki, Wysoka, Zielona, Źródlana.

III Andersonów, Bałtycka, Brzozowa, Czarna, Dworcowa od nr 29 do 105 numery nieparzyste Obwodowa Komisja
i 18 do 76a numery parzyste, Gajowa, Graniczna, Grochowa, Grunwaldzka, Gwarna, Helska, Wyborcza Nr 3
Jackowskiego, Jastrzębia, Kasztanowa, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kosińskiego, Szkoła Podstawowa Nr 2
Kościuszki, Langego, Leśna, Libelta, Łukaszewicza, 3 Maja od nr 40 do końca numery ul. Kasprowicza 1
parzyste z wyłączeniem numerów 42 i 44 oraz od nr 83 do końca numery nieparzyste, Puszczykowo
Marcinkowskiego, Matejki, Mazurska, Moniuszki, Odskok, Parkowa, Piaskowa od nr 30 (lokal dostosowany
do końca i od nr 21 do końca, Pomorska, Prusa, Przyszkolna, Pułaskiego, Reja, Sokoła, do potrzeb osób
Solskiego, Świerkowa, Wydmowa, Wawrzyniaka, Wiązowa, Wspólna, Wyspiańskiego, niepełnosprawnych)
Zacisze, Zaułek, Żupańskiego.

IV Bema, Berwińskiego, Dworcowa od nr 2 do 16 numery parzyste i od nr 1 do 27 numery Obwodowa Komisja
nieparzyste, Dąbrowskiego, Fiedlera, Fiołkowa, Jaskółcza, Kosynierów Mił., Kraszewskiego, Wyborcza Nr 4
Konopnickiej, 3 Maja od nr 1 do 75 numery nieparzyste i od nr 2 do nr 38 numery parzyste Szkoła Podstawowa Nr 2
i numery 42 i 44, Mickiewicza, Nadwarciańska, Narcyzowa, Niepodległości, Niezłomnych, ul. Kasprowicza 1
Niwka Stara, Nizinna, Norwida, Nowowiejskiego, Nowe Osiedle, Radosna, Ratajskiego, Puszczykowo
Reymonta, Słowackiego, Spokojna, Słowicza, Śląska, Środkowa, Tulipanowa

V N.Z.O.Z. Szpital w Puszczykowie (dla pacjentów szpitala) Obwodowa Komisja
Wyborcza Nr 5
N.Z.O.Z. Szpital 
w Puszczykowie 

ul. Kraszewskiego 11
(lokal dostosowany 

do potrzeb osób 
niepełnosprawnych)
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WYBORY

9 października 2011 r. – wybierzemy przedstawicieli do Sejmu
i Senatu.

Tegoroczne wybory parlamentarne odbędą się już według nowego
Kodeksu wyborczego, który obowiązuje od 1 sierpnia. Zastąpił on
wszystkie dotychczasowe przepisy regulujące wybory w naszym
kraju. Jedną z najistotniejszych zmian, które wprowadza nowy ko-
deks są jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu. Pozostałe,
najważniejsze zmiany to m.in.: 
– nowe godziny głosowania 7.00–21.00, możliwość głosowania przy
pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych 
z użyciem alfabetu Braille’a,
– głosowanie korespondencyjne dla wyborców przebywających za

granicą, 
– głosowanie korespondencyjne dla wyborców niepełnosprawnych

zamieszkałych w kraju,
– głosowanie przez pełnomocnika dla wyborców niepełnospraw-

nych zamieszkałych w kraju.

PRAWO DO GŁOSOWANIA
KORESPONDENCYJNEGO

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orze-
czenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zamiar głosowania korespondencyjnego muszą zgłosić bur-
mistrzowi najpóźniej do dnia 19 września 2011 r. 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub
w formie elektronicznej. 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właś-
ciwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pa-
kietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzo-
nych w alfabecie Braille’a. 

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów,
otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie dorę-
czony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu doku-
mentu tożsamości i pisemnym pokwitowaniu odbioru. 

Po oddaniu głosu należy karty do głosowania umieścić w ko-
percie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę
zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowo-
duje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy usta-
laniu wyników głosowania. 

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty
zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. 

Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o oso-
bistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do
koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego
sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oś-
wiadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowo-
duje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy
ustalaniu wyników głosowania. 

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej ko-
misji wyborczej. Nadanie (nie później niż ostatniego roboczego
dnia przed dniem wyborów) polega na przekazaniu koperty

zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu za-
mieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. 

PRAWO DO GŁOSOWANIA
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej 
w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za
pośrednictwem pełnomocnika. 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wybor-
ców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głoso-
wania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. 

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od
dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec,
matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka,
itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przy-
sposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 

Pełnomocnictwa udziela się przed burmistrzem lub przed innym
pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez burmistrza do
sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. 

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wnio-
sek do burmistrza gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.
Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 29 września 2011 r. Wzór
wniosku jest do pobrania w urzędzie i na stronie internetowej miasta.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa.
Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na
2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 października 2011 r. 

GŁOSOWANIE W LOKALU DOSTOSOWANYM
DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez

siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. 
W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wy-
borców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego. 

GŁOSOWANIE PRZY UŻYCIU NAKŁADEK
NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH

W ALFABECIE BRAILLE’A
Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek

na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. 
Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być

zgłoszony burmistrzowi najpóźniej do dnia 26 września 2011 r. 

KORZYSTANIE Z POMOCY INNEJ OSOBY
TRAKCIE GŁOSOWANIA W LOKALU WYBORCZYM

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać 
w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także nie-
pełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie
może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania
lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest,
aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za
zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może
być członek komisji ani mąż zaufania. 

Więcej informacji o wyborach można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Puszczykowie, tel. 61 898 37 32 oraz na stronie interneto-
wej: www.puszczykowo.pl, zakładka Wybory do Sejmu i Senatu. 
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INFORMACJE

Zalewisko koło przepustu połączone jest rowem z Wartą. Ma
on około 300 metrów długości i to właśnie nim wody
deszczowe gromadzące się po obu stronach nasypu, w którym
zainstalowany jest przepust spływają do Warty. Podczas okre-
sowej kontroli okazało się, że w dal szej części biegu rowu, na
kilku jego odcinkach bobry zbudowały kiedyś tamy, które mogą
utrudniać swobodny odpływ wody. Wokół nich nie było wi-
dać świeżych śladów żerowania zwierząt. Znajdowały się jed-
nak w korycie rowu. Nanoszone przez zwierzęta gałęzie, jeś-
li nawet obecnie już nie uniemożliwiały spływu wody to na
pewno nie ułatwiały wodzie swobodnego spływu do Warty. Dla-
tego urzędnicy podjęli decyzje o wyczyszczeniu rowu. 

– W Polsce bobry są pod ścisłą ochroną i zgodnie z prawem
nie można rozbierać ich żeremi – mówi Remigiusz Motycki,
z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych. – Dlate-
go, aby uprzątnąć pozostałości po bobrzych tamach musieliśmy

wystąpić o pozwolenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu. Kiedy tylko uzyskaliśmy zgodę zle-
ciliśmy Poznańskiemu Związkowi Spółek Wodnych, którego
RDOŚ wskazał jako wykonawcę, przeprowadzenie prac. 

W ciągu kilku dni rów został wyczyszczony i pogłębiony na
całej swojej długości. W ramach prac rozebrano również 2 bob-
rze zapory. 

– Dzięki tym pracom wody deszczowe ze Starego i Dolnego
Puszczykowa spływają do Warty łatwiej i szybciej, 
a poziom wody w zastoisku obniżył się o około pół metra. Do-
datkowo ustaliliśmy ze Spółkami Wodnymi, że w najbliższym
czasie dokonają przeglądu rowu na całej długości i w razie
potrzeby usuną ewentualne zatory lub pogłębią jego frag-
menty – mówi R. Motycki. 

Urząd Miejski w Puszczykowie musi do 16 stycznia 2012
roku złożyć RDOŚ sprawozdanie z podjętych w tym temacie
działań. red

W sierpniu tego roku wyczyszczono rów
odprowadzający wody z zalewiska przy przepuście 
na ul. Poznańskiej (na odcinku od szosy Poznań –
Mosina, do stacji kolejowej Puszczykowo). Przy
okazji prac rozebrano też tamy bobrowe, na co
wyraził zgodę Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Poznaniu. 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 ze zm.) (w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 października 2010r.) w związku z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) , art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Nr 82/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grud-
nia 2007 r. zmienionej uchwałą Nr 297/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz uchwałą Nr 38/11/VI Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 2011r, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poz-
nańskiej, Źródlanej, Jasnej – STREFA A1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.09.2011r. do 18.10.2011r,
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.10.2011r. o godz.
15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A.

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

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.11.2011 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: 
Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – STREFA A1.

O G Ł O S Z E N I E

ROZEBRANO BOBROWE TAMY
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ROZMAITOŚCI

Piąta, jubileuszowa Edycja
Ogólnopolskiego Fes>walu
Dobrego Smaku odbyła się 
w Poznaniu w dniach 12–15
sierpnia 2011. 

W programie Festiwalu nie zabrakło
konkursów, pokazów kulinarnych, licz-
nych koncertów, spotkań autorskich i la-
boratoriów smaku. Zawitali do Poznania
wspaniali kucharze, autorzy i kulinarne
gwiazdy. Producenci najwyższej jakoś-
ci produktów kulinarnych ze wszystkich
regionów Polski i wielu innych krajów
ofertowali swoje wyroby na tłumnie od-
wiedzanym Starym Rynku. Z szacunków
organizatora wynika, że w imprezie

wzięło udział pomiędzy 75 a 95 tysięcy
ludzi. 

Powiat poznański będąc współorga-
nizatorem imprezy specjalnie dla gości
otworzył Centrum Informacji Tury-
stycznej, gdzie szczegółowo prezento-
wana była oferta 17 gmin otaczających
Poznań. W słoneczny poniedziałek na sto-
isku promocyjnym Powiatu można było
wziąć udział w konkursie wiedzy o gmi-
nach Powiatu Poznańskiego, przygoto-
wanym przez Puszczykowo, Kórnik, 
Luboń i Mosinę. 250 osób szukało w fol-
derach informacyjnych odpowiedzi na 
zawarte w kuponach konkursowych py-
tania. Laureaci konkursu otrzymali atra -
kcyjne nagrody, między innymi talony na

naukę gry tenisa w Centrum Tenisowym
Angie oraz jazdy konnej w Klubie Jeź-
dzieckim Niwka. Sponsorom serdecznie
dziękujemy za wsparcie. A.Z.

PUSZCZYKOWO ZE SMAKIEM

W naszym mieście amatorzy aktyw-
nego wypoczynku mieli przerwę na po-
siłek. 

Jak mówiła na przystani mistrzyni
olimpijska Izabela Dylewska, komandor
spływu, jest pełna podziwu dla sił i kon-
dycji kajakarzy. 120 uczestników spływu,
z Prezydentem Poznania Ryszardem
Grobelnym, Burmistrzem Śremu Ada-
mem Lewandowskim, powitali burmistrz
Puszczykowa Andrzej Balcerek, zastęp-

ca burmistrza Władysław Ślisiński, Prze-
wodniczący Rady Miasta Zbigniew Czyż
i sekretarz miasta Maciej Dettlaff. 

Spływ zorganizowany przez Metro-
polię Poznań był pierwszą dużą imprezą,
podczas której wodniacy korzystali 
z przystani w Puszczykowie. Na kajaka-
rzy w naszym mieście czekał ciepły po-
siłek a nawet ognisko. W marinie pojawiło
się też sporo puszczykowian, którzy
przyszli zobaczyć kajakarzy i nową przy-

stań. Wszyscy mogli spróbować swoich
sił w wiosłowaniu „na sucho” na ergo-
metrach przywiezionych przez Poznań-
skie Towarzystwo Wioślarzy Tryton. 

Tydzień później puszczykowska ma-
rina gościła jeszcze większa liczbę ka-
jakarzy uczestniczących w spływie „Ka-
jakowy weekend ze Szpakami”. Wszyscy,
bez wysiadania z kajaków, zostali 
w naszej przystani obdzieleni
drożdżówkami i sokami. red

WIOSŁOWALI NA WARCIE

120 kajakarzy uczestniczących w I Metropolitalnym Spływie Kajakowym
przypłynęło 3 września do puszczykowskiej przystani na Warcie. 



1 września dla wszystkich puszczykowskich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów zabrzmiał pierwszy
dzwonek w nowym roku szkolnym. Ten dzień z pewnością najbardziej przeżywali pierwszoklasiści, którzy razem
ze swoimi rodzicami gremialnie stawili się w szkołach, w których spędzą kolejnych 6 lat swojego życia.

To właśnie do nich szczególnie ciepłe słowa kierowały panie dyrektorki puszczykowskich szkół podstawowych, witając maluchy
w gronie uczniowskich społeczności. Pierwszy dzień w szkole to także często pierwsza okazja do podzielenia się z koleżankami
i kolegami wrażeniami z wakacji i odświeżenia „starych szkolnych ” przyjaźni.

– A poza tym – jak żartobliwie zauważył Burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek. – Nie zapominajcie, że za….10 miesięcy wakacje.
Podczas inauguracji nowego roku szkolnego dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów przypominali o tragicznych wydarze-

niach historycznych związanych z wybuchem II Wojny Światowej, które uczczono minutą ciszy. Jak mówili, w tamtych strasznych
dniach swoją najwyższą ofiarę złożyło wielu nauczycieli i uczniów. A dzięki ich poświęceniu dzisiaj możemy uczyć się w naszym
ojczystym języku.

Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy uczniowie udali się ze swoimi wychowawcami do klas, gdzie rozpoczęła się część
organizacyjna, dotycząca nowego roku szkolnego.

Zarówno nauczycielom jak i uczniom życzymy powodzenia, radości i cierpliwości w nowym roku szkolnym. red

ZABRZMIAŁ
PIERWSZY

DZWONEK

Od września rodzice mają ustawowy
obowiązek posłania dzieci w wieku 5 lat
na roczne przygotowanie przedszkolne. Na-
tomiast rodzice sześciolatków mogą jesz-
cze wybrać – czy posyłają swoje dzieci
do przedszkola czy już do I klasy. Od
września 2012 r. obowiązkowo wszystkie
6- i 7-latki trafią do pierwszych klas szkół
podstawowych.

W związku z tymi zmianami w przepi-
sach w SP nr 1 w Puszczykowie od wrześ-
nia uczy się 355 uczniów, czyli o 45 więcej

niż w roku szkolnym 2010/2011. Reforma
edukacji związana z obniżeniem obowiązku
szkolnego rozpoczęła się w 2009 r. – Przy-
był nam jeden oddział przedszkolny i jedna
klasa pierwsza. W związku z tak znacznym
wzrostem liczby uczniów musieliśmy wy-
gospodarować dodatkowe klasy. Ostatecz-
nie zapadła decyzja, iż w nasza szkoła
otrzyma do dyspozycji dwie sale lekcyjne w
budynku tzw. starej szkoły. Jedna sala jest
pełnowymiarowa a druga mniejsza – mówi
Ewa Budzyńska, dyrektor SP nr 1.

Jak mówi E. Budzyńska na podstawie
zapisów do szkoły można prognozować, że
w związku z reformą w przyszłym roku
szkolnym naukę rozpocznie jeszcze wię-
cej pierwszoklasistów – 4 zamiast dzi-
siejszych 3 oddziałów. red

UCZĄ SIĘ W „STAREJ SZKOLE”
1 września w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie naukę rozpoczęło
45 dzieci więcej niż w ubiegłym roku.

SP
1

SP
2

SP
2

Gimnazjum
nr 1

Gimnazjum
nr 1

Gimnazjum
nr 1

Gimnazjum
nr 2

Gimnazjum
nr 2

SP
1
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MISTRZ GITARY 
W PUSZCZYKOWIE 

Tegoroczna edycja trwała od 12 do 
28 sierpnia i była realizowana jednocześ-
nie w 20 miastach i ośrodkach, w których
odbyło się blisko 50 koncertów, w tym
również w Puszczykowie. Głównym ce-
lem przedsięwzięcia było popularyzowa-

nie muzyki klasycznej i „przenoszenie”
jej do mniejszych ośrodków miejskich 
i społeczności lokalnych. 

Więcej informacji o tym przedsięw-
zięciu można znaleźć na internetowej
stronie: www.akademiagitary.pl

15 sierpnia w kościele p.w. Matki Boskiej Wniebowziętej 
w Puszczykowie mieszkańcy naszego miasta wysłuchali wspaniałego
koncertu w wykonaniu Łukasza Kuropaczewskiego, mistrza gitary
klasycznej. Koncert zorganizowano w ramach IV edycji Mistrzowskich
Kursów Gitary Klasycznej odbywających się w Wielkopolsce. 

ŁUKASZ KUROPACZEWSKI – współzałożyciel i dyrektor artystyczny Polskiej Akademii Gitary, a zarazem jeden 
z najwybitniejszych polskich gitarzystów klasycznych. Urodził się w Gnieźnie, wychowywał w Strzałkowie. Jego przygoda 
z gitarą rozpoczęła się gdy miał dziesięć lat. Wzrastał pod opieką profesora Piotra Zaleskiego, który obok maestro Manuela
Barrueco (z Peabody Conservatory of the Johns Hopkins University w Baltimore, USA) na zawsze pozostanie najważniejszą
osobą w jego muzycznej karierze. Prowadzi kursy i lekcje mistrzowskie podczas wielu festiwali gitarowych w Europie 
oraz na Uniwersytetach w Reykjavíku, Hartford, Winnipeg, Baltimore i Panamie. 

EKOinfo, znajdujące się przy
zabytkowym dworcu PKP 
w Puszczykowie, zostało
certyfikowanym punktem
informacji turystycznej. Aby móc
dołączyć do grona instytucji 
o wysokim poziomie obsługi turysty
punkt EKOinfo poddano ocenie.

Uroczystość wręczenia certyfikatów
odbyła się 25 sierpnia br. w Hotelu Po-
lonez w Poznaniu. Była ona zwieńcze-
niem procesu certyfikacji punktów in-
formacji turystycznej na lata 2011/2012.

– Certyfikacja jednostek IT to istotny ele-
ment budowy Systemu Informacji Tury-
stycznej w Wielkopolsce. Pamiętajmy, że Sys-
tem ten oprócz centrów IT obejmuje również
sieć 46 infokiosków, ponad 100 tablic przy
zabytkach oraz turystyczne znaki drogowe
E22b na autostradzie A2. Zadania te zos-
tały zrealizowane w ramach projektu
współfinansowanego w ramach WRPO. –
powiedział Tomasz Wiktor, Prezes Wiel-
kopolskiej Organizacji Turystycznej.

Komisja Certyfikacyjna sprawdzała
znajomość języków obcych oraz doś-
wiadczenie informatorów, oznakowanie
i lokalizację punktu oraz jego wypo-

sażenie i dostępność dla osób niepełnos-
prawnych. Puszczykowski punkt uzyskał
dwie na cztery możliwe gwiazdki.

Do certyfikacji może się zgłosić każdy
punkt, który oczywiście sprosta stan-
dardom wymaganym przez Polska Or-
ganizację Turystyczną. Ocenie podda-
wane są punkty w całej Polsce, dzięki
czemu ma zostać stworzona krajowa
sieć standaryzowanych i współpra-

cujących ze sobą centrów informacji
turystycznej. Dla turysty oznacza to nic
innego niż rzetelną informację, dostęp do
infokiosków, internetu i materiałów nie-
zbędnych do zaplanowania wycieczki.

Agnieszka Zielińska

Centrum Ekoinfo w Puszczykowie; 
ul. Poznańska 1, 62-040 Puszczykowo

tel. 61 633 62 83 

RZETELNE INFORMACJE
DLA TURYSTY

KULTURA
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WYDARZENIE

Podopieczni Domu Pomocy Maltańskiej 
w Puszczykowie dwa czerwcowe tygodnie spędzili 
nad Bałtykiem. Razem z uczniami Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Mosinie wyjechali
(kolejny raz) na obóz sportowo-rehabilitacyjny 
do Darłówka. Cała ekipa liczyła 51 osób.

12 czerwca był długo oczekiwanym dniem. Nareszcie nad-
szedł ów niedzielny poranek – pakowanie bagaży do autoka-
ru, pożegnanie z rodzicami i przejazd do Darłówka. Za-
mieszkaliśmy w znanym nam ośrodku wypoczynkowym
Diuna 2. Po zakwaterowaniu w pokojach i spożyciu obiadu po-
szliśmy sprawdzić, czy Bałtyk przez miniony rok o nas nie za-
pomniał… Dwutygodniowy pobyt nad dobrze nam znanym
Bałtykiem obfitował w wiele niespodzianek i wydarzeń.
Jedną z atrakcji (z której mogliśmy korzystać codziennie) były
zajęcia w Parku Wodnym „Jan” – chwile odprężenia w jacuzzi,
ekstremalne ślizgi na zjeżdżalniach, masaże i bicze wodne po-
zostaną nam jeszcze długo w pamięci. 

Na szczęście pogoda nam dopisała i oprócz zajęć w Aqua-
parku zażywaliśmy także kąpieli morskich i słonecznych. Dla
osób nie przepadających za zbyt częstym kontaktem z wodą
pozostawały spacery plażą, do Darłowa czy też ulicami
Darłówka, zakup pamiątek (najlepsze w wydawaniu kie-
szonkowego były jak zwykle nasze panie).

Spragnieni aktywnego wypoczynku nie mieli powodów do
narzekania: przejażdżki gokartami i rowerami, dwie spartakiady,
mecze siatkówki, turnieje tenisa stołowego, badminton, piłka
nożna…

Kolejnym „gwoździem” pobytu na naszym obozie była wy-
cieczka do Kołobrzegu: wejście na molo, spacer ulicami, zwie-
dzanie dwóch kościołów i rejs statkiem po morzu. Tak nam się

spodobało, iż po powrocie do Darłówka postanowiliśmy od-
być jeszcze jeden rejs – tym razem po wzburzonym morzu, któ-
re złamałoby niejednego wilka morskiego.

Po całodziennych, wyczerpujących zajęciach wieczory za-
rezerwowaliśmy sobie na pieczenie kiełbasek, wspólne śpie-
wy przy ognisku oraz na dyskoteki. 

Dwa tygodnie pobytu – niby długo, ale czas mija szybko 
i niepostrzeżenie. Nadszedł czas pożegnania z morzem i po-
wrotu do domu. Szkoda – ale miłe wspomnienia pozostaną. No
i nadzieja, że w przyszłym roku znów zawitamy do Darłówka.

A teraz kilka (no, może kilkanaście zdań) o tym, co w naj-
bliższym czasie będzie się działo na Dworcowej (dla mniej wta-
jemniczonych – od 11. lat funkcjonuje tu nasz Dom Pomocy
Maltańskiej.

W środę, 7. września, odbędą się kolejne zawody „Malta
Strong” – zawody dla Siłaczy. Uczestniczą w nich osoby nie-
pełnosprawne, ale hartem ducha i wolą walki biją na głowy pro-
fesjonalistów. Zapraszamy kibiców, dla dzieci będzie kilka at-
rakcji – początek o godz. 9.30, w ogrodzie w pobliżu Kościoła
pw. św. Józefa.

Aktualnie realizujemy projekt pod nazwą „Akademia
Umiejętności”. Przeznaczony jest dla osób (w zasadzie 
w każdym wieku) pozostających pod opieką poradni zdrowia
psychicznego, niepełnosprawnych. Chętnym zapewniamy
możliwość spędzenia w ciekawy sposób czasu, skorzystania
z porady psychologa. Organizujemy zajęcia plastyczne, ru-
chowe, wyjazdy na pływalnię, do kręgielni. Zainteresowanych
prosimy o kontakt:
Dom Pomocy Maltańskiej, ul. Dworcowa 16, Puszczykowo
Tel.: 61 819 44 46, 507 117 248; e-mail: maltadom@wp.pl

Lidia Łubińska, Jerzy Pelowski

WWsszzyyssttkkiiee  ttrrzzyy  pprrzzeeddssiięęwwzziięęcciiaa::  oobbóózz  ssppoorrttoowwoo--rreehhaabbiilliittaaccyyjjnnyy,,  zzaawwooddyy  MMaallttaa  SSttrroonngg  oorraazz  AAkkaaddeemmiiaa
UUmmiieejjęęttnnoośśccii  ssąą  rreeaalliizzoowwaannee  mm..iinn..  ddzziięękkii  ffiinnaannssoowweemmuu  wwssppaarrcciiuu  UUrrzzęędduu  MMiieejjsskkiieeggoo  ww  PPuusszzcczzyykkoowwiiee..  

SSeerrddeecczznniiee  ddzziięękkuujjeemmyy

MALTAŃCZYCY NAD BAŁTYKIEM
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INFORMACJE

STAN WÓD GRUNTOWYCH ZBADANY
W sierpniu Pracownia Geologiczno Kartograficzna 
z Poznania zakończyła badania warunków gruntowo-
wodnych w Puszczykowie wykonanych na zlecenie
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Poniżej
prezentujemy wnioski i zalecenia przygotowane 
przez specjalistów. 

Przeprowadzona ocena jest uzupełnieniem i uszcze-
gółowieniem rozpoznania dokonanego w ramach Opracowa-
nia ekofizjograficznogo Puszczykowo, z 2005 r. 

Powodem analizy i oceny warunków gruntowo-wodnych są
wyjątkowo wysokie stany wody, prawie nie występujące
wcześniej i utrzymujące się przez wiele miesięcy (od powo-
dzi z przełomu maja i czerwca 2010 r. niemal do kwietnia 
2011 r.). Ich następstwem są m.in. podtopienia pomieszczeń
podziemnych (piwnic) wielu budynków mieszkalnych. Celem
opracowania jest zatem: 
– ocena przydatności budowlanej podłoża gruntowego i śro-

dowiska wodnego, charakterystyka warunków wodnych ba-
danego terenu, 

– ustalenie, na ile wysokie stany wód gruntowych były spo-
wodowane trzema falami powodziowymi na Warcie w roku
2010 i wysokim stanem wody w rzece po wiosennych roz-
topach w 2011, 

– przedstawienie prognozy maksymalnych stanów wód grun-
towych w mieście.
Wykonane badania wykazały, że na obszarze Puszczykowa,

zajmującego głównie niską terasę nadzalewową rzeki Warty
występują dosyć proste warunki gruntowo-wodne (wyjątkiem
jest skrajnie północno-zachodnia część terenu).

Piaszczyste podłoże charakteryzuje się dobrymi parametrami
geotechnicznymi a czynnikiem niekorzystnym jest jedynie do-
syć wysoki, lokalnie i okresowo, poziom wód gruntowych, uza-
leżniony od stanów wody w Warcie. Zatem: 
– sygnalizowane przez mieszkańców miasta latem 2010 

i wiosną 2011 r. podtopienia pomieszczeń podziemnych (piw-
nic) wielu budynków mieszkalnych jest w dużej mierze wy-
nikiem nie uwzględnienia podczas projektowania i realiza-
cji zabudowy pionowych wahań wód Warty (zwłaszcza jej
stanów maksymalnych) i związanego z nimi zmiennego po-
ziomu wód gruntowych; 

– często przeważała nadmierna ufność, że tak wysokich stanów
wody w Warcie, jak na przełomie maja i czerwca 2010 roku
nie będzie (ci, którzy uwzględnili zmienny reżim wód rzecz-
nych i mają dobrze zaizolowane podziemne części budynków
lub w ogóle nie mają piwnic problemów nie mieli); 

– niekiedy przy lokalizacji zabudowy nie brano pod uwagę daw-
nych śladów przepływu wody – coraz słabiej widoczne, częś-
ciowo zasypane lub przegrodzone zabudową starorzecza, funk-
cjonujące jako naturalne kierunki przepływu wód gruntowych; 

– tymczasem w latach 2004–2009 poziom wód Warty w Poznaniu
mieścił się głównie w strefie stanów niskich lub średnich i ani

razu nie osiągnął stanu alarmowego (450 cm) a w roku 2009
nawet średniej wody (SW) z wielolecia 1946–1975 (265 cm);

– natomiast w roku 2010 i pierwszej połowie 2011 roku od-
notowano na Warcie w Poznaniu (i Puszczykowie) cztery fale
powodziowe. Poziom alarmowy wody Warty osiągnęły 
w marcu, maju, listopadzie 2010 r. oraz styczniu 2011 r. a sta-
ny wysokie utrzymywały się nieprzerwanie przez kilka mie-
sięcy (od listopada 2010 do marca 2011 r.);

– stany maksymalne (około 650 cm) wody Warty osiągnęły na
przełomie maja i czerwca 2010 r., ale w lutym 2011 r. po-
ziom wody znów sięgał 600 cm. Dopiero od połowy kwiet-
nia zaczął się systematyczny spadek poziomu wód rzecznych
a na przełomie czerwca i lipca odnotowano tegoroczne mi-
nimum (181 cm, przy średniej niskiej wodzie z wielolecia
rzędu 162 cm); 

– zaobserwowany 27 maja 2010 r., na prowizorycznym wodo-
wskazie ustawionym w Niwce Starej – naprzeciw bramy wjaz-
dowej do Stajni Niwka, poziom wód Warty sięgał rzędnej
60.20 m n.p.m.; na badanym fragmencie Puszczykowa ten
teoretyczny poziom wód rzecznych i gruntowych (w prze-
puszczalnym podłożu) był o około 0.5–1 m niższy, ale i tak
w północno-zachodniej części terenu oraz w obrębie mniej-
szego starorzecza Warty występowały lokalne podtopienia; 

– rzeka zmieniła wówczas swój charakter i zamiast, jak dotychczas
drenować wody gruntowe, zaczęła je podpiętrzać (zasilać); 

– specyficzne uziarnienie piasków, w tym duży (miejscami)
udział frakcji pylastej powoduje, że podłoże gruntowe do-
syć szybko reaguje na podwyższony poziom wody w rzece
i znacznie wolniej na jego obniżenie; 

– zatem, ledwo (po dwóch falach powodziowych wiosną 
2010 r.) poziom wód gruntowych zaczął się obniżać, rzeka
zaczęła ponownie przybierać i wysoki poziom wód Warty (sta-
le przekraczający stany ostrzegawcze) utrzymywał się nie-
przerwanie przez około 5 miesięcy, aż do marca 2011 r.; 

– na ogół wystarczą dwa-trzy miesiące by podwyższony po-
ziom wód gruntowych powrócił do stanów średnich, ale przy
tak dużym nawodnieniu gruntów podczas długotrwałych okre-
sów wezbraniowych Warty powrót ten musiał trwać – w koń-
cu czerwca 2011 roku poziom wód rzecznych osiągnął dolną
granicę stanów średnich (205 cm) a zmierzony w połowie
lipca b.r. poziom wód gruntowych był o około 0.2–1.2 m
niższy niż w kwietniu 2011 r., 

– wody gruntowe swym charakterem i głębokością występo-
wania odzwierciedlają cechy konfiguracyjne terenu oraz bu-
dowę geologiczną jego podłoża, w efekcie zmierzone i wy-
interpretowane poziomy wód gruntowych wyraźnie nawiązują
do ukształtowania powierzchni terenu i w złagodzonej for-
mie powtarzają jej kształt (w obniżeniach terenu ich piono-
we amplitudy są mniejsze, w obrębie elewacji — większe); 

– wodonoścem są osady piaszczysto-żwirowe, zatem zwier-
ciadło ma charakter swobodny lub występuje pod niewiel-
kim ciśnieniem hydrostatycznym, wywołanym przez nadległe



W Puszczykowie pojawił się kominiarz podający, 
że świadczy swoje usługi z polecenia Urzędu
Miejskiego. Informacje o takim przypadku przekazali
urzędnikom mieszkańcy naszego miasta. Nie
wiadomo, w ilu domach próbował w ten sposób
wymusić kontrole instalacji kominowej. 

– Urząd Miejski nigdy nie wskazywał jakiegokolwiek ko-
miniarza do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych
– mówi Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Za-
mówień Publicznych UM w Puszczyko-
wie. – Każdy właściciel lub zarządca lo-
kalu sam decyduje, który kominiarz
wykona taką usługę. 

Kominiarz podający się za
rzemieślnika wykonującego
usługi w porozumieniu z Urzę-
dem Miejskim usiłuje po prostu „naciągnąć” na nie pusz-
czykowian, fałszywie informując o współpracy z sa-
morządem. Wiele osób szczególnie starszych i samotnych
dowiadując się, iż jakaś kontrola będzie przeprowadzona
we współpracy czy na polecenie Urzędu Miejskiego
wpuszcza kontrolerów do mieszkania. W tym przy-
padku najprawdopodobniej chodzi o „prawdziwego”
kominiarza, który faktycznie wykonuje usługę
czyszczenia i sprawdzania instalacji kominowej, 
a w ten nieuczciwy sposób próbuje tylko wykonać
więcej zleceń. 

Jak często czyścić i kontrolować kominy?
To, że wybór kominiarza leży wyłącznie w naszej gestii nie

ulega żadnej wątpliwości. Jednak nie oznacza to, żebyśmy 
w ogóle rezygnowali z czyszczenia i kontroli przewodów ko-
minowych. 

Przepisy dokładnie określają częstotliwość kontroli prze-
wodów dymowych i spalinowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
in nych obiektów budowlanych i terenów, z dn. 7.06.2010; 
dz. nr 109 pos. 719 z 2010 r. najczęściej – raz w miesiącu (jeżeli

przepisy miejscowe nie stanowią inaczej) muszą być pod-
dawane kontroli paleniska zakładów zbiorowego

żywienia i usług gastronomicznych. 
Kominy w paleniskach opalanych paliwem

stałym powinny być sprawdzane co najmniej czte-
ry razy w roku. Natomiast w paleniskach opala-

nych paliwem płynnym i gazowym kontrole
przewidziane są co najmniej dwa razy w roku.

Okresową kontrolę, sprawdzenie stanu
technicznego instalacji gazowych oraz prze-
wodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych), zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy Prawo budowlane Art 62.
1. należy przeprowadzać nie rzadziej niż jeden
raz w roku.

Kto może czyścić i kontrolować kominy?
Zgodnie z ust. 6 art. 62 Prawa budo-

wlanego – kontrolę stanu technicznego
przewodów kominowych powinny prze-
prowadzać osoby posiadające kwalifikacje
mistrza w rzemiośle kominiarskim. Czysz-

czenie może przeprowadzać czeladnik, kontrolę już wyłącznie
kominiarski mistrz.

W związku z przeprowadzoną kontrolą właściciele lub za-
rządcy mają obowiązek usunięcia stwierdzonych naruszeń. Ko-
miniarz sprawdza także czy wykonaliśmy (jeśli takie były) za-
lecenia z poprzedniej kontroli. red
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grunty organiczne (charakteryzujące się zdolnością do ma-
gazynowania dużych ilości wody) oraz soczewy i przewar-
stwienia zastoiskowych mułków;

– wkładki i przewarstwienia gruntów organicznych mogą miejs-
cami podpierać zwierciadło wód gruntowych, nadto lokal-
nie na ich stropie może utrzymywać się tzw. woda zawieszona; 

– ponadto, z wykonanych badań wynika, że występują lokal-
ne podparcia (podpiętrzenia) zwierciadła wód gruntowych
spowodowane przez istniejącą zabudowę lub podziemną in-
frastrukturę techniczną (rejon otw. 8 – skrzyżowanie Pod-
górnej i Poznańskiej), 
Poziomy wód gruntowych, przedstawione na przekrojach

oraz mapach A i B, zostały wyznaczone na podstawie zmie-
rzonej głębokości do zwierciadła wody, natomiast wysoki i ma-
ksymalny stan wód gruntowych (odpowiadający pozimowi wód
Warty z maja/czerwca 2010 r.) jest dosyć swobodną interpre-
tacją, wynikającą głównie z ogólnej charakterystyki wód grun-

towych na obszarze Puszczykowa i nie popartą stosownymi ba-
daniami. Poziom wód Warty od kilku miesięcy jest bowiem sta-
bilny – utrzymuje się w dolnej strefie stanów średnich lub gór-
nej strefie stanów niskich (obecnie powoli opada). Opadów
atmosferycznych w dorzeczu górnej i środkowej Warty jest nie-
wiele, zatem prawdopodobieństwo wystąpienia letniego wez-
brania opadowego i związanego z nim wysokiego poziomu wód
gruntowych jest niewielkie. Pożądane byłoby w tej sytuacji po-
wtórzenie wykonanych pomiarów zimą /wiosną przyszłego roku
(wkrótce po przejściu fali powodziowej) i dokonanie odpo-
wiednich korekt lub potwierdzenie przedstawionej oceny
warunków wodnych (przy wysokim stanie wód gruntowych).
A najlepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie sieci moni-
toringu lokalnego, opartego o około 5 piezometrów i serię po-
miarów położenia zwierciadła wody gruntowej, prowadzonych
np. w cyklu dwuletnim z możliwie dużą częstotliwością (od
dwóch w miesiącu do czterech rocznie). red.

KOMINIARZ NACIĄGACZ?
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KULTURA

Warsztaty 
Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz 

Akademia Seniora
Zapisy na zajęcia w BMCAK

PONIEDZIAŁEK

SALA 
PLASTYCZNA 
9.00–10.30
Warsztaty 

DECOUPAGE

SALA 
PLASTYCZNA
10.30–12.00

Warsztaty rysunek,
malarstwo

SALA 3
13.00–14.30

Warsztaty brydżowe

SALA TANECZNA
11.00–12.00
Fizjoterapia

12.00–13.00
Fizjoterapia

WTOREK

SALA 3 
10.00–11.30

Język niemiecki

SALA 
TANECZNA

10.30–11.45
Aerobik Senior

SALA 
KOMPUTEROWA

15.15–16.45
Warsztaty

komputerowe gr. I

ŚRODA

SALA 
KOMPUTEROWA

8.00–9.30
Warsztaty

komputerowe gr. II 
9.30–11.00
Warsztaty

komputerowe gr. I

CAS
9.00–10.30

Nordic walking

SALA 3
8.30–10.00

Język angielski
grupa I

10.00–11.30
Język angielski

grupa II
12.00–13.30
Język angielski

(pocz.) 
grupa III

CZWARTEK

SALA 3
10.00–11.30

Trening pamięci

SALA 3
12.00–13.30

Trening pamięci

SALA TANECZNA
11.00–12.00
Fizjoterapia

12.00–13.00
Fizjoterapia

SALA TEATRALNA
14.30–16.00

Warsztaty wokalne

SALA 
KOMPUTEROWA

15.15–16.45
Warsztaty grafika 

i fotografia
komputerowa

PIĄTEK

SALA 
KOMPUTEROWA

8.00–9.30
Warsztaty

komputerowe gr. III

SALA 
TANECZNA

13.00–14.30
Solo Latino

Taniec

5 września oficjalnie zakończył się czas wakacji studentów
z Akademii Seniora. Tym razem na scenie sali teatralnej BM
CAK pojawiła się pani Roma Dużewska-Zięba, która uraczyła
wszystkich przybyłych doskonałym koncertem pt. „Piosenki,
które lubię”. Artystka jest mieszkanką Puszczykowa, na co dzień
prowadzi wraz z mężem Szkołę Języka Angielskiego Finch Sys-
tem. Na języku angielskim nie kończą się pasje pani Romy. Ko-
lejną jest właśnie śpiew. Dotąd artystka dzieliła się swoim ta-

lentem ze znajomymi podczas spotkań towarzyskich, tym ra-
zem zaśpiewała także dla naszych seniorów oraz gości. Na sce-
nie towarzyszyli jej muzycy: Piotr Max Wiśniewski – kon-
trabasista, Olaf Węgier – saksofonista oraz Jacek Winkiel –
pianista. 

Po koncercie odbył się wernisaż wystawy malarstwa na szkle
– kolejnej pasji pani Romy. Wystawa nosi tytuł „Dalsza droga
Johny Walkera”, gdyż artystka tworzy swoje dzieła głównie na
butelkach. Tegoroczna wystawa jest kontynuacją pierwszej, któ-
ra odbyła się w Puszczykowie w 2006 roku. Niezwykła różno-
rodność tych małych arcydzieł – artystka Ama kolekcję liczącą
230 prac – wynika z wielu inspiracji oraz licznych zaintereso-
wań artystki. Są nimi obrazy różnych malarzy oraz liczne pod-
róże. Jest też spora kolekcja butelek dla wielbicieli abstrakcji.
Wszystkich, którzy nie zdążyli zobaczyć wystawy w bibliote-
ce zachęcamy do zajrzenia na stronę internetową pani Romy:
www.romart.pl, wykonaną przez pana Przemysława Janaszka.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za wspaniały wieczór, a se-
niorom życzymy wielu przyjemnych chwil w trakcie kolejne-
go semestru Akademii Seniora. BM CAK

KOLEJNY SEMESTR AKADEMII SENIORA OTWARTY



Szczepionka umieszczona jest w zie-
lono-brązowej przynęcie o kształcie kost-
ki o wymiarach 3cm-3cm-1cm. Jak
ostrzega Wielkopolski Wojewódzki In-
spektorat Weterynarii w Poznaniu nie na-
leży jej dotykać ani podnosić. 

W przypadku kontaktów zwierząt do-
mowych ze szczepionką, należy fakt
ten zgłosić w najbliższej Lecznicy dla
Zwierząt. W okresie 3 tygodni po
wyłożeniu szczepionki nie wolno wy-
puszczać psów luzem. red
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Przypominamy, że do końca
września 2011 roku można
zgłaszać kandydatów do Nagrody
Rady Miasta Puszczykowa dla
uczniów szczególnie uzdolnionych,
która w tym roku zostanie
przyznana już po raz 5. 

Zgodnie z regulaminem, kandydatami
mogą być uczniowie szkół podstawowych,

ponadpodstawowych oraz studenci miesz-
kający na terenie Puszczykowa i repre-
zentujący Miasto Puszczykowo.

Prawo do zgłaszania kandydatów mają
dyrektorzy oraz inne organy szkół i pla-
cówek oświatowych, rodzice kandydata
lub jego opiekunowie prawni, stowa-
rzyszenia oraz organizacje, których ce-
lem statutowym jest rozwijanie uzdolnień
dzieci i młodzieży.

Wnioski należy składać w kancelarii
Urzędu Miejskiego (druk wniosku oraz
regulamin do pobrania ze strony
www.puszczykowo.pl lub w siedzibie
Urzędu, ul. Podleśna 4).

Szczegółowych informacji 
udziela również Biuro Rady Miasta 

pod nr tel. 61 898 37 34 oraz adresem
e-mail: rada@puszczykowo.pl. 

NAGRODY DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

JESIENNA AKCJA 
SZCZEPIENIA LISÓW

data ur. data zg.
CZYŻ URSZULA JADWIGA 09.09.1924 30.07.2011
GAWROŃSKI MAREK STANISŁAW 08.09.1949 06.08.2011
KONIECZNA ANNA MARIA 27.03.1949 07.08.2011
DOMBEK ANDRZEJ 22.07.1949 08.08.2011

LORKOWSKA ANNA 26.07.1966 08.08.2011
BŁASZYK JADWIGA 17.10.1919 17.08.2011
RABSKI ZYGMUNT ANTONI 27.03.1965 19.08.2011
KLAWITER JAN 15.06.1932 28.08.2011
DERKOWSKA HELENA 20.06.1920 28.08.2011 

ODESZLI 

Koncert K. Groniec
22 września br. o godz. 18.00 w BM CAK rozpocznie się kon-

cert Katarzyny Groniec. Bilety w cenie 30 zł. do nabycia w bib-
liotece.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka Pozytywka oraz
Biblioteka Miejska w Puszczykowie zapraszają 24 września, na godz,
11.00 do BMCAK rodziny wraz z małymi dziećmi w wieku do 
4 lat na XI Koncert Dziecinnie Prosty. Wszystkich zainteresowa-
nych prosimy o zgłoszenie na adres mailowy koncert�pozytyw-
ka.pl lub telefonicznie 880 271 729. Ilość miejsc ograniczona. Wstęp
bezpłatny. Więcej informacji na www.epozytywka.pl

Ciało ludzkie, cudowna maszyna
Pierwszy wykład w ramach Akademii Seniora w nowym se-

mestrze zaplanowano na 5 października na godz. 17.00. Mo-
nika Stefaniak, prowadząca na co dzień warsztaty rehabilita-

cyjne dla seniorów opowie o Ciału człowieka jako cudownej ma-
szynie. 

Koncert R. Szumana 
13 października, w BM CAK odbędzie się koncert Remigiu-

sza Szumana, wirtuoza gitary klasycznej. 

CAS na jesień
Jesienią Centrum Animacji Sportu zaprasza na bezpłatne za-

jęcia sportowe. 
Nordic Walking – wtorki, g. 17:00, CAS ul. Kościelna 
Wycieczki rowerowe – czwartki, g. 12:00, CAS ul. Kościelna

(należy posiadać własny rower)
Gimnastyka z elementami aerobiku – czwartki, g. 17:30 –

19:00, sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Kas-
prowicza 1.

Zgłoszenia na zajęcia prosimy kierować pod nr telefonu 
608 201 593. Zajęcia będą prowadzone od 19 września. Czekamy
również na propozycje innych form aktywności sportowej, ja-
kimi byliby Państwo zainteresowani. Więcej informacji na stro-
nie www.caspuszczykowo.pl . CAS

Od 11 do 20 września br. w województwie
wielkopolskim będzie prowadzona jesienna
akcja szczepienia lisów wolno żyjących.
Szczepionki przeciwko wściekliźnie będą
zrzucane z samolotów na tereny lasów, pól,
pastwisk i nieużytków rolnych. 

CO? GDZIE? KIEDY?
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WAKACJE

Wzorem ubiegłych lat Miasto Puszczykowo
dofinansowało kolonie dla puszczykowskich dzieci.
W tym roku zorganizowano je w Mrzeżynie w dniach 
11 do 22 lipca. 

Podczas wypoczynku dzieci odwiedziły planetarium, park
dinozaurów, molo w Międzyzdrojach, turkusowe jezioro i rui-
ny w Trzęsaczu. Spotkały się także ze znanym sportowcem
– Marcinem Lewandowskim. Zorganizowano wycieczkę
pieszą do pobliskiego Rogowa oraz wycieczkę autokarową
do Kołobrzegu, gdzie dzieci płynęły statkiem i zwiedzały la-
tarnię morską. W ośrodku dzieci mogły korzystać z ogrze-
wanego basenu, grać w piłkę nożną, koszykową i siatkową.

Odbył się turniej tenisa stołowego oraz kolonijna spartakia-
da. Koloniści wzięli też udział w festynie „Bezpieczne mo-
rze”. Po uśmiechniętych buziach widać, że był to udany wy-
poczynek. JH

4 września na Orliku przy ulicy Nowe Osiedle odbył
się Orlikowy Turniej Piłki Siatkowej. Drużyny grały
mieszanymi szóstkami. Turniej rozegrano systemem
każdy z każdym, do trzech wygranych setów. 

I miejsce wywalczyła drużyna w składzie: Danuta Kaczmarek,
Kamila Sołtysiak, Irena Pilarska, Magdalena Pióro, Elżbieta Ler-
czak, Małgorzata Ziegler, Robert Kaczmarek, Paweł Sołtysiak. 

II miejsce zajęła drużyna w składzie: Jolanta Nowak, Iza-
bela Gagat, Agnieszka Gagat, Natalia Gagat, Sławomir Nowak,
Bartosz Nowak, Jakub Nowak, Rafał Gagat.

III miejsce zajął zespół w składzie: Małgorzata Andrzejewska,
Monika Łukaszewicz, Mikołaj Andrzejewski, Maksymilian An-
drzejewski, Łukasz Śliwiński, Jakub Dąbek, Adam Duszyński. 

Specjalnie dla CAS zdjęcia z imprezy wykonał Adam Ste-
faniak. Dziękujemy! CAS

Podczas wakacji na Orliku przy ulicy Nowe Osiedle
zorganizowano kilka turniejów dla dzieci i młodzieży. 

W turnieju piłki nożnej szkół gimnazjalnych I i II miejsce za-
jęły drużyny z Rogalinka (odpowiednio Jogobella Rogalinek
i Kotwica Rogalinek). III miejsce wywalczyła drużyna Świersz-
czyki Puszczykowo, a IV miejsce zajęły Talenty Puszczykowo.

Przez wiele dni toczył się Indywidualny Konkurs w grach
sportowych. Konkurencje obejmowały piłkę nożną, koszykową
i siatkową. W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła
Karolina Ziobro, II miejsce – Zuzia Kubacka, III miejsce – Adaś
Łukaszewicz. W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce ex
aequo zajęły Agata i Natalia Gagat, II miejsce Monika Łuka-
szewicz, III miejsce – Weronika Barcz. 

Specjalnie dla naszych najmłodszych na Orliku można zor-
ganizować sportowe urodziny lub imieniny. Animator oraz gos-
podarz obiektu są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do ak-
tywnego spędzania również takich uroczystości. CAS

KOLONIE LETNIE 
W MRZEŻYNIE

ORLIKOWY TURNIEJ
SIATKÓWKI

WAKACJE NA ORLIKU



Puszczykowscy wędkarze nie próżnowali w letnie
miesiące. W ostatnich dniach lipca oraz w sierpniu
Koło Wędkarskie PZW nr 41 z Puszczykowa trzykrotnie
zorganizowało dla swoich członków zawody.

W nocy z 30 na 31 lipca po raz pierwszy wędkarze zmagali
się z rybą podczas zawodów nocnych w Niepruszewie.

7 sierpnia odbył się kolejny cykl zawodów spiningowych
na zalewie Radzyny a 21 sierpnia puszczykowscy amatorzy
wędkowania rywalizowali w naszej miejscowości na Warcie.

Wyniki zawodów wędkarskich 
Zawody nocne 30–31.07 Niepruszewo

1. Kazimierz Anioła, 2. Przemysław Stefaniak,
3. Stefan Rusiniak.

Zalew Radzyny 7.08.2011
1. Rafał Zabawa, 2. Krzystof Brzoski, 3. Kazimierz Anioła.

Puszczykowo 21.08.2011
1. Kazimierz Anioła, 2. Krzysztof Tomaszewski, 3. Rafał Zabawa.

kobiety: 1. Maria Kowalec, 2. Stanisława Rusiniak.
Juniorzy: Bartosz Nowak.
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ROZMAITOŚCI

WĘDKARSKIE POTYCZKI 

KURKOWI BRACIA NA STRZELNICY
7 sierpnia br. odbył się XV Memoriał dr. Tadeusza 
A. Jakubiaka patrona Mosińsko-Puszczykowskiego
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. 

Początkiem uroczystości było
złożenie wiązanek kwiatów na

grobie patrona na cmentarzu 
i msza św. w kościele parafial-
nym w Mosinie.

Po przyjeździe uczestni-
ków uroczystości na strzel-
nicę w Głuchowie (gminia

Czempiń) odbyły się zawody
strzeleckie do tarczy memo-

riałowej, tarczy jubileuszowej,
tarczy burmistrza gminy Mosina,

Czempiń, Puszczykowa i innych.
W zawodach uczestniczyły delegacje strzelców z 20 sto-

warzyszeń z różnych miast Wielkopolski. Gośćmi spotkania
jubileuszowego był prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw
Strzeleckich RP, Król Zjednoczenia, kapelan Zjednoczenia 
i burmistrz gminy Czempiń.

Zwycięzcą tarczy memoriałowej i łańcucha przechodniego
został Józef Zawadzki z Mosiny.

Tarcze jubileuszową 250-rocznicy powstania bractwa kur-
kowego w Mosinie zdobył Marek Balcerek z Jutrosina.

Nagrody do tarczy burmistrza miasta Puszczykowo
I miejsce zajął Jan Klauza z Pleszewa
II Jan Ciszewicz z Dolska 
III Aleksander Sabura z Ligoty
Burmistrz gminy Czempiń Dorota Pilarska wspólnie z sę-

dzią głównym zawodów płk. A. Wożniakiem wręczała zwy-
cięzcom zawodów, fundowane tarcze strzeleckie i liczne na-
grody. 

Stanisław Rembowski
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Zajęcia pod okiem trenera tenisa
pana D.M. Preislera odbywały się w ra-
mach programu "TENISOWE LATO
2011" od poniedziałku do piątku na kor-
tach ziemnych CAS przy ulicy Koś-
cielnej 7.

Dzieci miały do wyboru trzy turnusy
I 29.06.–08.07., II 08–12.08. oraz III 
16–22.08.2011. Uczestnictwo w jednym
turnusie nie wykluczało udziału w po-
zostałych dwóch. Wystarczyło opłacić
roczną składkę członkowską PTS w wy-

sokości 40 złotych. Organizatorom udało
się zachęcić do nauki tenisa łącznie kil-
kudziesięciu młodych sportowców.
Wszyscy mieli zapewniony sprzęt teni-
sowy i piłki.

Dzieci rozpoczynające naukę pozna-
wały od podstaw nową dyscyplinę spor-
tu, uczyły się trudnej sztuki opanowania
piłki, podstawowych uderzeń, uchwytów
rakiety, ustawień na korcie i pojęć. Inne
te bardziej zaawansowane korzystały 
z rad trenera doskonaląc swój warsztat te-
nisowy rozgrywając sparingi, turnieje 
i mecze na punkty. 

Po tenisie można było skorzystać 
z oferty przygotowanej przez CAS 
i wziąć udział w grach zespołowych, kon-
kursach, zabawach, biegach, ćwicze-
niach ogólnorozwojowych. 

W praktyce oznaczało to, że uczestnicy
turnusów mogli przebywać na terenie oś-
rodka po okiem trenera i pani instruktor
Ani od rana do popołudnia. Dzięki temu
grupy początkowe już po kilku dniach
swobodnie opanowały podstawy gry.

Kapryśna deszczowa aura nie po-
krzyżowała zamierzeń organizatorów 
i wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie 
z planem.

Tenisową akcję koordynował i pro-
wadził trener D.M. Preisler.

Dr Point
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SPORT

LETNIE WARSZTATY TENISOWE 2011

Podobnie jak w latach ubiegłych Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe 
z powodzeniem zorganizowało Letnie Warsztaty Tenisowe dla dzieci 
i młodzieży z Puszczykowskich Szkół Podstawowych i Gimnazjum. 

W dniach 15–21.08.2011 r.
Puszczykowskie Towarzystwo
Sportowe wraz z Centrum
Animacji Sportu zorganizowało 
na kortach ziemnych ostatni 
w tym roku IV Turniej Tenisa
mężczyzn z cyklu Grand Prix. 

Tryumfatorem zawodów został Jarek
Nowacki, który w finale pokonał Janu-
sza Wieczorka. Trzecie miejsce zajęli Bar-
tosz Bukowiecki i Olech Ostoja.

Równoległe z turniejem głównym był
rozgrywany turniej „pocieszenia”. To, że
nie były to rozgrywki o mniejszym
wskaźniku emocjonalnym pokazał 
tegoroczny finał w którym spotkał się 

Lucjan Głowacki i Szymon Milne.
Lucjan jeszcze kilka lat temu należał do
ścisłego grona najlepszych tenisistów
amatorów w Puszczykowie. Zarzucił
jednak tenisa na rzecz golfa, w którym
także odnosi spektakularne sukcesy. 
W finale był murowanym faworytem. Ja-
kie było więc zdziwienie publiczności,
kiedy niespodziewanie uległ Szymono-
wi Milne. W trzech setach. Na trybunach
zahuczało, właśnie narodziła się nowa
gwiazda puszczykowskiego tenisa. Cóż,
takie są prawa sportu, żeby ktoś mógł wy-
grać, ktoś inny musi przegrać.

Szymon był bardzo szczęśliwy ze swo-
jego życiowego sukcesu, a najbardziej chy-
ba jego rodzice, bowiem Szymon jest kil-

kunastoletnim chłopcem i rozpoczyna
dopiero tenisową karierę. Zarządu PTS-
u wręczył zwycięzcy dwa puchary, pierw-
szy za zwycięstwo, drugi za najlepszy uda-
ny debiut 2011 roku. Gratulujemy.

Po turnieju rozpoczęło się wielkie
podliczanie punktów, bowiem ósemka Te-
nisistów, która w sezonie wiosna-jesień
2011 r. zgromadziła ich największą ilo-
ść zagra jeszcze turniej Masters. Ci naj-
lepsi z najlepszych, będą grali systemem
grupowym (grupa czerwona i niebieska),
aby wyłonić niekwestionowanego Mist-
rza 2011 roku. 

Dla porządku warto przypomnieć, że
w 2010 roku triumfatorem Masters był
pan Janusz Wieczorek z Mosiny.

Tabela i wyniki dostępne będą na
stronie http://www.ptspuszczykowo.pl/

Dr Point

OSTATNI TENISOWY GRAND PRIX
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WYDARZENIE

Już po raz 16sty miłośnicy sportów wodnych 
z Puszczykowa spotkali się w Powidzu, by rywalizować
w mistrzostwach miasta w windsurfingu. Tradycyjnie
po przyjeździe w piątek cała grupa zawodników i
kibiców spotkała się przy ognisku, gdzie śpiewy przy
dźwiękach gitary i rozmowy trwały do późnej nocy.

W sobotę rano z powodu niedostatecznych warunków wiat-
rowych organizatorzy zaczęli od konkurencji zastępczych. Poza
znanym od wielu lat turniejem bouli w parach, meczem piłki
siatkowej oraz turniejem tenisa stołowego rozegrano nowe kon-
kurencje: biegi w kuli wodnej po tafli jeziora na czas oraz po-
pisy na Trick Boardzie. 

Spacer po wodzie stał się nie lada atrakcją nie tylko dla
uczestników Mistrzostw, ale także dla powidzkiej publiczności.
Sposób na poruszanie się w kuli po wodzie był dosyć indy-
widualną kwestią – od akrobatycznych przewrotów po zgra-
ne koordynacyjnie równoczesne ruchy ramion i nóg. Perfek-
cję w najszybszym przemieszczaniu się w kuli oczywiście
osiągnęli młodsi zawodnicy, aczkolwiek dorośli nie stronili od
prób spaceru i wzięcia udziału w rywalizacji. Pokonując Kac-
pra Mazura (III miejsce) oraz Tomka Michalskiego (II miejs-
ce) najszybszy oraz z najlepszą techniką okazał się Antek
Cegłowski plasując się na szczycie podium. 

Na podium rozgrywek tenisa stołowego dwa pierwsze
miejsca zostały zdominowane przez braci Mazur, I miejsce –
Jonasz, II miejsce – Kacper. Na trzecim miejscu uplasował się
Leszek Janaszek. Niemniej emocji zabrakło przy turnieju w pa-
rach w boule. Najlepszą parą okazali się: Krystyna Zych oraz
Leszek Janaszek, kolejni na podium znalazła się para: Ania Be-
reżańska oraz Tomek Hoffmann, III miejsce należało do Jo-
nasza i Kacpra Mazurów. Wszystkie konkurencje cieszyły się
dużą popularnością wśród puszczykowian i pozwoliły aktywnie
wypełnić czas w oczekiwaniu na wiatr. 

W niedzielę wreszcie powiało i można było rozegrać po trzy
wyścigi w dwóch kategoriach: męskiej i kobiecej. Wśród kobiet
najszybsza okazała się Klaudyna Janaszek wyprzedzając w kla-
syfikacji generalnej Anię Bererzańską, Zosię Zysnarską oraz Ewę
Majchrzak. W kategorii mężczyzn najlepszy wynik uzyskał Ja-
cek Zysnarski wyprzedzając drugiego Radka Bererzańskiego 
i trzeciego Leszka Janaszka. Po wyścigach przyszedł czas na za-
kończenie imprezy z ogłoszeniem wyników oraz uroczystym wrę-
czeniem nagród ufundowanych przez sponsorów. 

Przez wszystkie trzy dni pogoda uświetniła rywalizacje
sportowe i spotkania towarzyskie. Nie tylko kibice, zawod-
nicy i znakomita pogoda przyczynili się do niezapomnianej
atmosfery Mistrzostw. Puszczykowska impreza nie od-
byłaby się bez wsparcia Urzędu Miejskiego oraz wielu
sponsorów, do których kierujemy serdeczne podziękowania 
w imieniu organizatorów. PTS

16 Mistrzostwa Puszczykowa w Windsurfingu 

ŻEGLOWALI PO WODZIE 






