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(od rzeki Warty), a ptak z wyleczonym złamanym skrzydłem
Partek (od lasu Wielkopolskiego Parku Narodowego). Na-
tomiast drugi z laureatów – Aleksander Pałczyński – wybrał inny
„klucz” w nadawaniu imion. Zdziś – na cześć Zdzisława Pałczyń-
skiego, autora i wydawcę płyt z nagraniami „Głosy Ptaków”,
oraz zasłużonego dla miasta Puszczykowa. Natomiast Antoni
na cześć Antoniego Wiśniewskiego założyciela muzeum 

przyrodniczego w Puszczykowie, obec-
nie prze niesionego do Jezior.

Oczywiście na konkurs wpły nęło
zdecydowanie więcej propozycji.
Ogółem do Urzędu Miasta wpłynęło
około 50 par imion. Wśród nich było

wiele naprawdę oryginalnych tak, że
jury w składzie: Burmistrz Andrzej Bal-
cerek, zastępca burmistrza Władysław
Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff
mieli „twardy orzech do zgryzienia”. Był
Pirat i Aviator, Pusz i Czyk, Puszek i Pu -

szkin, Niwko i Puszcz, Puchatka i Uszatka, Pu-
szek i Kłębuszek, Drongo i Orinoko, Przylot i Przelot. Szko-
da, że nasze miasto nie adoptowało więcej ptaków bo
imiona są naprawdę przesympatyczne. red
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WYDARZENIA

LOT ZA IMIONA 

„Ojciec chrzestny” podczas Dni
Puszczykowa w nagrodę obejrzy nasze
miasto z lotu ptaka czyli tak jak mogą po-
dziwiać je puszczyki. Wyróż nienie zdobyły
także imiona Zdziś i Antek nadesłane przez
Aleksandra Pałczyńskiego, który otrzymał
zaproszenie do SPAlarni. 

Puszczykowo w rocznicę 50-lecia otrzy-
mania praw miejskich, adoptowało 2 pusz-
czyki zwyczajne z nowego ZOO w Poz-
naniu. Oba samce są walecznymi ptaszyskami „po przejściach”
– jeden stracił oko, drugi miał złamane skrzydło. Trafiły do
ptasiego azylu, gdzie były leczone, a następnie do wolier 
w ZOO. Od kilku dni puszczyk bez oka nosi miano Wartka

Puszczyki adoptowane przez Puszczykowo nie są już
bezimienne. Od 24 kwietnia noszą imiona Wartek 
i Partek. Autorem tych oryginalnych imion jest 
Filip Rochowiak. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do nadsyłania
zdjęć swoich ulubionych miejsc w Puszczykowie. 
Może to być ogród, a może trasa spacerowa,
zaprzyjaźniony zakątek lub podziwiana przyroda. 

Fotografie mogą dotyczyć teraźniejszości lub czasów mi-
nionych. Nadesłane zdjęcia zostaną zaprezentowane podczas
urodzin naszego miasta 2 czerwca. 

Na zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem oraz krótkim
opisem, czekamy do 22 maja. 

Zdjęcia w wersji elektronicznej prosimy przysyłać na ad-
res: wystawa@puszczykowo.pl. 

Natomiast „tradycyjne” fotografie można przysyłać po-
cztą na adres Urząd Miejski, ul. Podleśna 4, 62-040 Pusz-
czykowo lub przynieść osobiści. 

Na wszystkich współtwórców wystawy czekają upominki.
Na zdjęciu fotografia z kolekcji Stefana Musielaka.

MOJE ULUBIONE MIEJSCE W PUSZCZYKOWIE

24 maja br. nasze miasto będzie gospodarzem 
IV Wielkopolskiego Forum Samorządowych Inicjatyw
Papieskich. 

Do udziału w Forum zaproszeni zostali burmistrzowie i wój-
towie wszystkich gmin z województwa wielkopolskiego, na
terenie których podejmowane są inicjatywy związane z upa-
miętnieniem pontyfikatu Jana Pawła II. red

KU CZCI JANA PAWŁA II
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RADA MIASTA

19. I 20. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

Najdłuższa debata odbyła się przy omawianiu poprawek do
budżetu. Projekt uchwały przygotowany przez Burmistrza
zakładał wzrost wydatków na inwestycje drogowe o 1,5 mln
zł. Zwiększenie to było możliwe dzięki większym wpływom
z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jak wyjaśniał zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński wpro-
wadzone wydatki, a także kwota 500 tys. zł, która została za-
oszczędzona na przetargu na ul. Matejki, miałyby zostać prze-
znaczone na budowę ul.: Nowowiejskiego, Wąskiej, Langego,
Jasnej, łącznika ul. Kraszewskiego z Kosynierów Miłosław-
skich (parking przy ul. Kraszewskiego, z którego korzystają
także puszczykowianie korzystający z przychodni lekarza ro-
dzinnego działającej w szpitalu, deklaruje rozbudować starosta)
oraz parkingu przy ul. Kościelnej, na które miasto ma gotowe
dokumentacje techniczne, których opracowanie zlecono jesz-
cze w ubiegłej kadencji. 

– Na projekty wydano pieniądze, terminy ważności na nie-
które z nich np. ul. Jasną kończą się w tym roku, dlatego moim
zdaniem najbardziej rozsądnym, gospodarnym rozwiązaniem
jest wykonanie jak największej liczby ulic w tym roku – nawet
jeśli są niżej w rankingu ulic przeznaczonych do utwardzania
– mówił Burmistrz Andrzej Balcerek. – Szkoda zmarnować pie-
niądze wydane na dokumentacje. Wykonajmy wszystkie ulice,
na które mamy dokumentacje, a potem kolejne będziemy przy-
gotowywać już zgodnie z rankingiem. 

Po ponad dwugodzinnej debacie radni nie zgodzili się na ta-
kie rozwiązanie, argumentując, że nie należy robić odstępstw
od ustalonego rankingu i ostatecznie kwotę na realizację do-
datkowych ulic zwiększono o ok. 800 tys. zł, wykreślając bu-
dowę ul Jasnej oraz łącznika ul. Kraszewskiego z Kosynierów
Miłosławskich. 

W 2012 r. zostaną wykonane, poza planowaną już wcześ-
niej ul. Matejki,: ul: Nowowiejskiego, Wąska i Langego. Zos-
tały zabezpieczone również środki na budowę parkingu przy
ul. Kościelnej. 

Uchwały podjęte podczas Sesji Rady Miejskiej 
w Puszczykowie w dniu 27 marca 2012 r.

Uchwała Nr 132/12/VI
w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bez-

domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Puszczykowa na rok 2012”.

Uchwała Nr 133/12/VI
w sprawie: przyznania stypendium sportowego Pani Annie Ja-

gaciak w wysokości 1.000 zł miesięcznie w okresie od 
1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. 

Uchwała Nr 134/12/VI
w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Pusz-

czykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r.

Podczas 19. Sesji rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się 27 marca radni zaakceptowali 4 projekty uchwał. 

Uchwała Nr 135/12/VI
w sprawie: zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Pusz-

czykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na
lata 2012–2019.

Podczas 20 Sesji Rady Miasta Puszczykowa 
radni zaakceptowali 6 projektów uchwał

Uchwała Nr 136/12/VI
w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie

wyróżnień honorowych.
W skład komisji weszli: Janusz Szafarkiewicz, Małgorzata

Szczotka i Piotr Bekas.
Uchwała Nr 137/12/VI
w sprawie: współdziałania z Gminą Komorniki w zakresie rocz-

nego przygotowania przedszkolnego dzieci.
Uchwała Nr 138/12/VI
w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (części nieru-
chomości obejmującej działkę nr 2064/6 o powierzchni 0,0953
ha, położonej w obrębie geodezyjnym Puszczykowo).

Uchwała Nr 139/12/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez

Miasto Puszczykowo (nieruchomość położona w Puszczy-
kowie, działka nr 538 o powierzchni 0,1320 ha, obręb geo-
dezyjny Puszczykowo Stare) 

Uchwała Nr 140/12/VI
w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu

własnego na realizację zadania „Kompleksowa promocja mar-
kowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopol-
ski”, zgłaszanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną
jako Lidera Projektu oraz Miasto Puszczykowo jako Partne-
ra projektu, do współfinansowania w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

Uchwała Nr 141/12/VI
w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Pusz-

czykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r.

Postanowienie Nr 2/12/VI Rady Miasta Puszczykowa w spra-
wie: wyboru kandydata na członka Puszczykowskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
Radni zgłosili do udziału w pracach Puszczykowskiej Rady

Działalności Pożytku Publicznego Władysława Hetmana. �

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 21. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się
29.05.2012 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 internetowej miasta:
www.puszczykowo.pl. Informacje można też uzyskać pod numerem 
tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl
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RADA MIASTA/INFORMACJE

MARCOWE I KWIETNIOWE
POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA 

19 MARCA BR.
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA

– zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
– zmiany uchwały budżetowej Miasta,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2012–2019,
– przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Mias-
ta Puszczykowa na rok 2012”,

– przyznania stypendium sportowego,
20 MARCA BR. – KOMISJA STATUTOWA

– prace nad zmianami w Statucie Miasta Puszczykowa, 21 marca br.
KOMISJA REWIZYJNA

– kontrola Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Pusz-
czykowie.

22 MARCA BR. – KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

– stan techniczny budynku przy ul. Poznańskiej 26 – przewidywa-
ne działania i konsekwencje społeczne tych działań, 

– zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia „Programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoś-
ci zwierząt domowych na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2012”,

28 MARCA BR. – KOMISJA REWIZYJNA

– kontrola Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Pusz-
czykowie.

13 KWIETNIA BR. – KOMISJA REWIZYJNA

– kontrola Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Pusz-
czykowie.

4 KWIETNIA BR. – KOMISJA REWIZYJNA

– kontrola Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Pusz-
czykowie.

16 KWIETNIA BR.
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA

– omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok,
– zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
– powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień

honorowych,
– współdziałania z Gminą Komorniki w zakresie rocznego przy-

gotowania przedszkolnego dzieci,
– zmian w uchwale budżetowej.

17 KWIETNIA BR.
KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

– analiza projektu stworzenia sali do przedmiotów przyrodniczych 
w Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie – cel, zadania, projekt, koszty,

– Dni Puszczykowa i obchody jubileuszu pięćdziesięciolecia Pusz-
czykowa jako miasta – program, ostateczne ustalenia,

– Klub Sportowy „Las” – szersze zapoznanie się z działalnością klubu,
19 KWIETNIA BR. 

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

Spotkanie wyjazdowe do Piotrowa Pierwszego, koło Czempinia.
– dyskusja dotycząca zagospodarowania odpadów w Puszczykowie

i sposobu naliczania opłat.

W niedzielny poranek 22 kwietnia 2012 roku grupa
około 40-tu wędkarzy zebrała się nad brzegiem
Warty – lecz tym razem bez wędek. 

WĘDKARZE
PORZĄDKOWALI

Każdy miał za to po dwa.... duże niebieskie worki, które do-
starczył Urząd Miejski w Puszczykowie. Tak z reguły rozpo-
czyna się coroczna akcja sprzątania brzegu Warty przez węd-
karzy z Koła nr 41 PZW w Puszczykowie. Zespół podzielił się
na dwie grupy, które rozpoczęły penetrację brzegu rzeki na od-
cinku od Łęczycy aż do Starej Niwki. Pogoda dopisała, dla-
tego też frekwencja była znaczna. Pracy do wykonania niestety
było dużo. Niestety, ponieważ jest to przykre, że nadal wśród
nas jest tak wielu „turystów”, dla których ochrona środowis-
ka i porządek nie ma znaczenia. 

Znów, jak w latach poprzednich wędkarze wyciągali z za-
rośli niezliczone ilości butelek, puszek, słoików i innych tego
typu opakowań. Oczywiście nie wszystko udało się wydobyć,
woda w rzece jeszcze była jeszcze wysoka. Po trzech godzi-
nach walki ze śmieciami, niezmordowani miłośnicy przyrody
pokonując muł rzeczny i splątane nadbrzeżne zarośla dotarli
na metę, którą zarząd Koła wyznaczył na terenie parkingu leś-
nego przy ul. Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie. Efektem
pracy były dwie sterty worków z ze branymi śmieciami, nie
licząc wiader, starych donic, plastikowych skrzynek itp.
Wszystkie te zebrane „skarby” zostały następnego dnia wy-
wiezione na koszt Miasta Puszczykowa.

Aż trudno uwierzyć, że grupa niespełna czterdziestu zapa-
leńców zebrała w trzy godziny ponad 90 worków śmieci!

RM
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WYWIAD

– W marcu przedłożył Pan Ra-
dzie Miasta i Regionalnej Izbie Ob-
rachunkowej sprawozdanie wy-
konania budżetu za 2011 r. Jak Pan
ocenia wykonanie tego budżetu,
który jest pierwszym budżetem
wykonanym w całości przez Pana? 

– Na początku roku 2011 r, infor-
mowałem, że rok ten będzie pod
względem finansowym bardzo trud-
ny. Było to związane z jednej stro-
ny z koniecznością uregulowania
w 2011 r. zobowiązań z poprzedniego
roku, które wynosiły prawie 3 mln zł,
z tego 1,8 mln zł dotyczyło inwe-
stycji, z drugiej natomiast z ko-
nieczności ograniczenia wydatków
na bieżące funkcjonowanie miasta.
Ograniczenie wydatków było nie-
zbędne w celu umożliwienia reali-
zowania przez miasto w następnych
latach jakichkolwiek inwestycji 
a także poprawy sytuacji kredytowej, która była na tyle zła, że
w opinii banków nasze miasto było mało wiarygodnym part-
nerem. Wiele decyzji było trudnych, jak chociażby cięcia eta-
tów i wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Miasta i jed-
nostkach organizacyjnych, czy też rezygnacja z lodowiska 
w sezonie 2011/2012. Jednak z perspektywy roku z przeko-
naniem mogę powiedzieć, że te decyzje były słuszne. Budżet
za 2011 r. udało się wykonać lepiej niż zakładaliśmy. Pomi-
mo wprowadzenia w nim dużych cięć wydatków, zamknął się
on deficytem w wysokości niespełna 36 tys. zamiast plano-
wanych ok. 906 tys. Środki jakie pozostały będziemy mogli
przeznaczyć w bieżącym roku na dodatkowe inwestycje. 

– Na czym najwięcej zaoszczędziło miasto w 2011 r.?
– Około 500 tys. udało zaoszczędzić się na funkcjonowaniu

Urzędu Miasta. Pozostałe ograniczenia wydatków dotyczyły,
m.in.: wydatków MOPS-u o 200 tys. zł, wydatków na gospo-
darkę komunalną o 200 tys. zł, Bibliotekę o 200 tys. zł i sport
o 150 tys. zł. Chciałbym w tym miejscu jednak jednoznacznie
podkreślić, że zmniejszenie wydatków na te cele związane było
przede wszystkim z ich racjonalizacją. Miasto Puszczykowo 
w stosunku do innych samorządów z powiatu poznańskiego wy-
dawało na bieżące funkcjonowanie miasta znacznie więcej. Przy-
pomnę tylko, że w latach 2006–2010 wydatki miasta nie
związane z inwestycjami wzrosły aż o 10 mln zł. 

– A na co wydano więcej niż w poprzednim roku?
– Przede wszystkim podpisaliśmy porozumienie ze Spółką

Aquanet dotyczące uregulowania zaległości za lata 2007–2010
w kwocie 953 tys. zł, w tym odsetki 162 tys. zł wobec Spółki
z tytułu opłaty abonamentowej za hydranty uliczne. W 2011
roku zapłaciliśmy połowę tej zaległości. Ponadto uregulowa-

liśmy bieżące opłaty z tego tytułu 
w kwocie 168 tys. zł. 

Większe wydatki ponieśliśmy rów-
nież na: wynagrodzenia w oświacie
w związku z ustawowymi pod-
wyżkami dla nauczycieli o 400 tys.
zł, opłacenie pobytu mieszkańców
miasta w domach pomocy społecz-
nej o 92 tys. zł, oświetlenie uliczne 
o 78 tys. zł oraz na obsługę długu w
związku ze znacznym wzrostem
zadłużenia w 2010 r. o 229 tys. zł. 

Należy pamiętać, że w 2011 roku
zwiększyła się również stawka po-
datku VAT do 23%, a tym samym
miasto musiało zapłacić za wszyst-
kie dostawy i usługi o 1% więcej. 

– A co z zadłużeniem miasta?
– W mojej ocenie zadłużenie nie

jest dla miasta niebezpieczne pod wa-
runkiem prowadzenia racjonalnej
gospodarki finansowej. Wprawdzie

wzrosło w 2011 r. o 617 tys. zł, jednak na koniec roku wyniosło
ono 49% wykonanych dochodów przy dopuszczalnym pozio-
mie 60%. 

– Czy w 2011 r. miasto pozyskało jakieś środki zewnętrzne
na inwestycje?

– Obecnie jesteśmy przede wszystkim zainteresowani in-
westycjami drogowymi, a takich programów, z których mog-
libyśmy pozyskać w 2011 r. środki nie było, albo nie spełnia-
liśmy kryteriów. Udało się natomiast pozyskać subwencje 
na dokończenie prac związanych z zabezpieczeniem prze-
ciwpożarowym w Szkole Podstawowej nr 1 oraz na wypo-
sażenie sal dydaktycznych i sali gimnastycznej w rozbudowa-
nej Szkole Podstawowej nr 2. Łącznie pozyskaliśmy kwotę 
190 tys. zł. 

Do kasy miasta w 2011 r. wpłynęły także środki na dofi-
nansowanie zadań realizowanych w latach ubiegłych: Projekt
Modernizacja ciągu drogowego w Puszczykowie między
drogą wojewódzką nr 430 a WPN oraz Utworzenie Centrum
Eko-Info.

– Czy w 2011 r. Miasto wykonało jakieś inwestycje?
– Tak. Z inwestycji drogowych zrealizowaliśmy budowę 

ul. Wrzosowej oraz dokończyliśmy budowę ul. Gołębiej i płyty
rynku. Ponadto wykonaliśmy termomodernizację budynków
przy ul. Poznańskiej 36 i Wysokiej 22, współfinansowaliśmy
z Gminą Komorniki budowę przytuliska dla psów przy
oczyszczalni w Łęczycy, dokończyliśmy budowę przystani ka-
jakowej, wykonaliśmy oświetlenie Rynku i ul. Zacisze oraz za-
instalowaliśmy monitoring na Rynku. Tak jak wspominałem
wcześniej w 2011 r. uregulowaliśmy także zobowiązania w kwo-
cie 1,8 mln zł za inwestycje wykonane w 2010 r. �

DEFICYT NIŻSZY NIŻ ZAKŁADALIŚMY
Z ANDRZEJEM BALCERKIEM Burmistrzem Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki
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BUDŻET

1. Budowa ul. Gołębiej – 1.539.389 zł
2. Rozbudowa szkoły przy ul. Kasprowicza – 705.890 zł
3. Budowa ulicy Wrzosowej – 437.406 zł
4. Wykup gruntów – 325.004 zł
5. Budowa płyty wewnętrznej Rynku – 287.307 zł
6. Wykonanie dokumentacji budowy ulic na ternie miasta

Puszczykowa – 122.549 zł,
(w ramach tego zadania wykonano dokumentacje ulic:
Wrzosowa, Nowowiejskiego, Środkowa, Wąska, Matejki,
Langego, Fiołkowa)

7. Wykonanie koncepcji dla budowy ulic Jastrzębiej, Kocha-
nowskiego, Pułaskiego, Słowiczej i Żwirowej – 64.172 zł

8. Dotacja dla Gminy Komorniki na budowę przytuliska dla psów
– 49.998 zł

9. Realizacja przystani kajakowej – 44.116 zł
10. Termomodernizacja dachu budynku przy ul. Poznańskiej 36 

– 42.179 zł
11. Budowa drogi i parkingu na terenie Rynku – 34.239 zł
12. Wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni oraz budowy

ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Niwka Stara – 22.570 zł

WYBRANE WYDATKI INWESTYCYJNE 
MIASTA PUSZCZYKOWA W 2011 R.



– Podczas marcowej sesji toczyła się długa
dyskusja na temat wybudowania ul. Jasnej.
Dlaczego rada się nie zgodziła się na włącze-
nie jej do tegorocznego harmonogramu prac?
Co było powodem wykreślenie proponowanej
zmiany?

– Żeby dobrze wyjaśnić intencje rady musi-
my cofnąć się nieco w czasie. Kilka lat temu radni poprzed-
niej kadencji zatwierdzili ranking dróg przewidzianych do
utwardzenia. Przygotowano go w oparciu o takie same kryte-
ria stosowane do wszystkich ulic. Ulica Jasna w tym rankin-
gu na dzień dzisiejszy znajduje się na 24 miejscu (cały ranking
obejmuje 79 ulic). To właśnie, dlatego nie chcieliśmy, aby ta
ulica została wpisana na listę inwestycji przewidzianych do rea-
lizacji w tym roku. 

Nie znaleźliśmy powodów, dla których akurat ta ulica miałaby
zostać zakwalifikowana do utwardzenia przed tyloma innymi uli-
cami. Wyjaśnienia, że na nią jest już gotowa dokumentacja ni-
czego nie zmieniają. Zlecenie wykonania dokumentacji na bu-
dowę ul. Jasnej poza kolejnością miało miejsce w poprzedniej
kadencji. Argumentowano to tym, iż miał być nabór na dofi-
nansowanie projektu rozwoju turystyki w Wielkopolskim Re-
gionalnym Projekcie Operacyjnym. Jednak Puszczykowo nie tyl-
ko nie otrzymało środków zewnętrznych, ale nawet nie złożyło
wniosku. Zlecono natomiast wykonanie dokumentacji na ul. Jasną. 

– Czy zdaniem rady wykonanie jednej ulicy poza ko-
lejnością byłoby aż tak złe?

– Jako rada po prostu nie chcemy, aby dochodziło do sytuacji,
kiedy mamy obowiązujący ranking, a przestrzegamy go, ale
tylko w części. Przecież ranking powstał właśnie po to, aby uni-
kać sytuacji, kiedy ulice będą utwardzane według niejasnych
kryteriów, można nawet powiedzieć według czyjegoś widzi mi
się. Niestety w ubiegłej kadencji mieliśmy do czynienia z wie-
loma sytuacjami budowy ulic poza rankingiem, argumentowano
to tym, iż jest ważna dokumentacja i pozwolenie na budowę
może stracić ważność. Tym samym nie były budowane ulice,
które zgodnie z rankingiem powszechnie znanym i uważanym
za jedyne kryterium w wyborze ulic do utwardzania znajdo-
wały się na pierwszych miejscach.
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WYWIAD

JASNE ZASADY PRZY BUDOWIE DRÓG 
Ze ZBIGNIEWEM CZYŻEM, Przewodniczącym Rady Miasta Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Komisja Kultury organizuje wyjazd rehabilitacyjny do Dąbek, 
w dniach 2–9 września br. oraz wycieczkę do Torunia, dnia 28 lipca br.

Zapisy i wpłaty dnia 27 czerwca br. w Klubie Seniora, w godz. 15.00–17.00
Druga wpłata na wyjazd do Dąbek dnia 8 sierpnia br. 

Wycieczka do Kudowy jest odwołana. Organizator wyjazdów: Ewa Palm-Drobnik

Taka sytuacja powoduje, że nie ma jasności i przejrzystoś-
ci – myślę tu o najbardziej oczekiwanych inwestycjach w mie-
ście to jest budowie ulic. Miasto ma niestety ograniczone środ-
ki finansowe i mimo szczerych chęci i woli utwardzenia
wszystkich ulic możemy wykonywać tylko tyle inwestycji na
ile mamy środków. To tym bardziej obliguje nas to do jasnych
i przejrzystych kryteriów

Być może ktoś uważa, że ranking się już zdezaktualizował.
W takiej sytuacji należałoby przygotować nowy albo zrobić
korektę istniejącego. Jednak póki, co obowiązuje nas ten. Obo-
wiązuje w całej rozciągłości bez żadnych wyjątków. Oczywiście
nie kwestionujemy, że ulicę Jasną należy utwardzić. Wszyst-
kie ulice, które znalazły się w rankingu wymagają przecież
utwardzenia – wszystkie bez wyjątku. Nie możemy jednak stwa-
rzać precedensów, ponieważ za jakiś czas sytuacja może się
powtórzyć, bo w jakiś dziwmy sposób pojawi się albo znaj-
dzie kolejna dokumentacja techniczna ulicy z końca rankin-
gu i rozumując tak jak w przypadku ul. Jasnej trzeba będzie
ją zrobić poza kolejnością, żeby nie zmarnować pieniędzy wy-
danych na dokumentację. 

Szanując ranking szanujemy także mieszkańców mających
swoje domy przy ulicach przeznaczonych do utwardzania.
Przykładem może być ul. Langego, która jest na 2 miejscu 
i powinna być już zrealizowana. Jednak z powodu właśnie ta-
kich kuriozalnych sytuacji jak budowa dróg poza kolejnością
ul. Langego dopiero zostanie wybudowana w tym roku.

Rada doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że budowa ulic
to priorytet i konieczność – to nie ulega dyskusji. Jednak jas-
ność kryteriów przyjętych w rankingu jest bardzo istotna. Jeś-
li odstąpimy od tego raz czy drugi damy zielone światło dla
jakiś nie jasnych sytuacji.

– Czy to oznacza, że pozwolenie na budowę ul. Jasnej 
w tym roku straci ważność i pieniądze wydane na doku-
mentacje pójdą na marne?

– Nie w tym roku pozwolenie na budowę ul. Jasnej nie tra-
ci ważności. Miasto ma jeszcze czas na odbiór tej ulicy i przy
założeniu wydatkowania środków na inwestycje drogowe na
obecnym poziomie istnieje szansa, że zostanie ona utwardzona
zgodnie z obowiązującym rankingiem, nie tracąc ważności do-
kumentacji.�
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INFORMACJE

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
ogłasza III nieograniczony przetarg ustny 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszczykowie

• Adres nieruchomości – 62-040 Puszczykowo, ul. Nadwarciańska.
• Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków – obręb Niwka, arkusz mapy 5, działka nr 1203/1, pow. 1823 m².
• Księga Wieczysta – KW nr PO2P/00102051/8 – nie zawiera obciążeń.
• Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, 

wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
• Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – dla rejonu lokalizacji nieruchomości obowiązują ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Puszczykowa nr 325/10/V 
z dnia 27.10.2010 r., działka nr 1203/1 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji
usługowej, częściowo w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią.

• Cena wywoławcza – 298.900,00 zł – do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT. 
• Wadium – 30.000,00 zł należy wnieść do dnia 21 maja 2012 r.: w pieniądzu – na rachunek bankowy Miasta Puszczykowa 

nr: 46 9048 0007 0000 6028 6000 0002 w GBS Mosina, a w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych,
dopuszczonych do obrotu publicznego – w Kasie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Wadium zwraca się uczestnikowi
przetargu, w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg,
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada 
na rzecz sprzedającego.

• Minimalne postąpienie – 5.000,00 zł
• Termin i miejsce przetargu – 25 maja 2012 r. godz. 10:00, w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 (budynek B,

pokój nr 7)
• Terminy przeprowadzonych przetargów – I przetarg – 9 grudnia 2011 r., II przetarg – 23 marca 2012 r.
• Uwagi – W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości i w terminie podanym w

niniejszym ogłoszeniu. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesie-
nia wadium, okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego do-
kumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Osoba ustalona jako
nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wylicytowana cena nieruchomości winna być zaksięgowana na rachunku bankowym Miasta Pusz-
czykowa najpóźniej na 3 dni przed wyznaczoną datą zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany, co zostanie niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.

• Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pokój nr 2 bud. A, 
tel. 61 89 83 730.

Burmistrz Miasta – Andrzej Balcerek

Burmistrz Miasta Puszczykowa przypomina, że zgodnie
z podjętą przez Radę Miasta Puszczykowa w dniu 28 lute-
go 2012 r. uchwałą Nr 126/12/VI w sprawie określenia za-
sad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieru-
chomości (Dz. Urz. Woj.2012.1388), osobom fizycznym, któ-
re były użytkownikami wieczystymi w dniu 13 październi-

ka 2005 roku, na wnioski o przekształcenie prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności nieruchomości za-
budowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod
tego rodzaju zabudowę, złożone do końca 2012 roku, udzie-
la się bonifikaty w wysokości 90 %, natomiast w odniesieniu
do wniosków złożonych po 31 grudnia 2012 r., będzie
przysługiwała bonifikata w wysokości 75%. �

JESZCZE 8 MIESIĘCY ZOSTAŁO NA ZŁOŻENIE WNIOSKÓW 
O PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 

W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE 
ABY SKORZYSTAĆ Z 90% BONIFIKATY
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MONITORING SIĘ SPRAWDZIŁ 
Z DARIUSZEM BOROWSKIM, komendantem Straży Miejskiej 
w Puszczykowie rozmawia Bogdan Lewicki

– W ostatnim okresie w mediach uka-
zało się dużo informacji dotyczących zmian
w przepisach dotyczących uprawnień
Straży Miejskich i Gminnych. Czego
dokładnie dotyczą te zmiany?

– Zmieniały się przepisy dotyczące kontroli
mobilnych prowadzonych przez funkcjona-
riuszy Straży Miejskich dokładnie art. 129 b
ustęp 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Sta-
nowi on, że kontrolę mobilną można prowa-
dzić tylko w terenie wskazanym i zaakcep-
towanym przez Komendanta Miejskiego
Policji. Teren, na którym może być prowa-
dzona kontrola mobilna musi być ponadto
oznaczony tablicą D-51, na której znajduję się
także informacja na jakim odcinku możliwa
jest taka kontrola. W Puszczykowie dotyczy
to dwóch ulic: Wysokiej czyli drogi woje-
wódzkiej nr 430 na docinku od ul. Lipowej do
Poznańskiej i samej ul. Poznańskiej na odcinku
od Podleśnej do Kopernika. Ulice te zostały
wyznaczone ze względu na duże natężenie ru-
chu. Dodatkowo ul. Wysoka przebiega ko ło
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1, bi b-
lio teki oraz przedszkola. Są tam zlokalizowane
także przejścia dla pieszych ze Starego Pusz-
czykowa więc jest realne zagrożenie dla
życia i zdrowia nie tylko dzieci i młodzieży
ale i dorosłych mieszkańców korzystających
z tych przejść. Kontrole nie są prowadzone co-
dziennie, ale zgodnie z ustalonym grafikiem.
Na ul. Wysokiej obowiązuje ograniczenie pręd-
kości do 50 km na godz., a na ul. Poznańskiej
do 40 km na godz. Niestety bardzo wielu kie-
rowców nie przestrzega zarówno ograniczeń
dotyczących prędkości jak i oznakowania
poziomego i wyprzedza innych użytkowników
drogi na linii ciągłej. 

– Czy to jedyna zmiana w przepisach?
– Druga zmiana upoważnienia Straż

Miejską do ukarania za niewskazanie kie-
rującego pojazdem. Dotyczy to sytuacji, kie-
dy właściciel pojazdu nie kierował nim pod-
czas wykroczenia. Wówczas ma obowiązek
wskazania kierującego. Jeśli tego nie uczy-
ni możemy go teraz ukarać za to grzywną. 

– A co jeśli na zdjęciu nie widać twarzy
kierowcy?

– Zgodnie z przepisami zdjęcie z tzw. fo-
toradaru musi w czytelny sposób wskazać po-
jazd oraz numer rejestracyjny. Twarz kierowcy
na zdjęciu nie musi być więc wyraźna. 

– Wielu mieszkańców Puszczykowa
ma dylemat: Czy spalając w ogrodzie

resztki gałęzi czy suchej trawy narażają się
na mandat czy nie?

– Zgodnie z Regulaminem utrzymania po-
rządku i czystości na terenie miasta, do-
puszczalne jest spalanie części organicznych
na ziemi. Oczywiście wszystko musi odby-
wać się pod kontrolą. Niedopuszczalne jest,
aby rozpalić duże ognisko i pozostawić je bez
opieki. W przypadku dużego ognia oraz za-
dymienia utrudniającego ruch pieszych czy
samochodów, jesteśmy zobowiązani inter-
weniować. W takich przypadkach należy li-
czyć się z karą grzywny. Interwencje po-
dejmujemy także na zgłoszenie mieszkańców.
Dlatego mam prośbę do mieszkańców na-
szego miasta, aby po prostu takie wiosenne
porządki na posesji uzgodnić z sąsiadem. Po-
informować go o tym, że będziemy palić resz-
tki, uchroni nas to przed niepotrzebnymi scys-
jami. Tu pragnę przypomnieć, iż w mie siącach
wakacyjnych czyli od 1 lipca do 31 sierpnia
wprowadzany jest całkowity zakaz spalania
części organicznych na terenie miasta. Zwra-
cam się z prośbą do Państwa o przestrzega-
nie tego zakazu w tym czasie.

– Po oddaniu do użytku płyty Rynku
było dużo problemów z parkowaniem na
miejscu dla niepełnosprawnych. Czy po po-
nad pół roku kierowcy stosują się już tam
do znaków drogowych?

– Jest już dużo lepiej, ale wciąż zdarzają się
przypadki pozostawiania aut na miejscach dla
osób niepełnosprawnych. Mówiąc o tym wy-
kroczeniu chciałbym uczulić wszystkich, że
bezprawne pozostawienie auta na takim miej-
scu może być bardzo kosztowne. Za to wy-
kroczenie jest bowiem tylko jedna stawka man-
datu w wysokości 500 złotych (nie ma widełek)
oraz 5 pkt karnych. Nagminne jest także par-
kowanie „w poprzek” przez co na parkingu
mieści się dużo mniej aut a ponadto istnieje ry-
zyko przetarcia lakieru przy wyjeżdżaniu. 

Ten problem widoczny jest także na ul.
Dworcowej na parkingu naprzeciwko lo-
dziarni. W każdy cieplejszy dzień, szcze-
gólnie w weekendy, panuje tam duży ruch.
Każde złe zaparkowanie może spowodować
niepotrzebne emocje. Dlatego będziemy
tam prowadzili wzmożone kontrole. Chcę
przypomnieć, że w przypadku braku miejsc
parkingowych na ul. Dworcowej można za-
parkować auto na dużym parkingu przy
kościele, oddalonym od lodziarni zaledwie
o 100 metrów. 

– Na Rynku zamontowane są także
kamery. Czy monitoring się sprawdził? 

– Zdecydowanie tak. Ilość wykroczeń no-
towanych na płycie Runku zmalała. Nie ma już
tak wielu przypadków tłuczenia szkła czy ak-
tów wandalizmu. Jest mniej podrzucania
śmieci do ulicznych koszy. W najbliższym cza-
sie system monitoringu zostanie rozbudowa-
ny. Kolejna kamera zostanie zainstalowana na
rondzie przy sklepie Arturo. Chodzi o obję-
cie nadzorem wizyjnym tego obszaru szcze-
gólnie w godzinach wieczornych, kiedy gro-
madzą się tam osoby spożywające alkohol.
System zostanie także podłączony do Komi-
sariatu Policji, który też będzie mógł inter-
weniować w przypadku naruszenia porządku. 

– Czy w Puszczykowie mamy problem
z dzikimi wysypiskami śmieci?

– Niestety każdego roku zdarzają się ta-
kie przypadki. W ubiegłym roku złapaliśmy
na gorącym uczynku m.in. dwie osoby spo-
za naszego miasta, które podrzucały nam
duże ilości śmieci. Mam prośbę o to, aby
mieszkańcy informowali nas o zauważonych
dzikich wysypiskach, bo pozwoli to na szyb-
sze ich likwidowanie. Tym bardziej że w okre-
 sie wiosenno-letnim przyjeżdża do nas dużo
turystów a dzikie wysypiska nie są naj-
lepszą reklamą miasta. Dlatego też Straż Miej-
ska w Puszczykowie w tym zakresie aktywnie
współpracuje ze Strażą Wielkopolskiego
Parku Narodowego. Prosimy również o za-
chowanie szczególnej ostrożności na Zako-
lu Warty i w lesie. Chodzi o zakaz palenia
ognisk czy też wyrzucania niedopałków pa-
pierosów. Ognisko można rozpalać na tere-
nie przystani kajakowej na Niwce. Jest tam
specjalne zabezpieczone miejsce i po zgłosze-
niu u osoby opiekującej się przystanią (nr te-
lefonu znajduje się na tablicy) można tam 
w towarzystwie przyjaciół rozpalić ogień. Ko-
rzystając z okazji chcę zaapelować do właś-
cicieli psów o ich zaczipowanie. Dysponujemy
urządzeniem do odczytu danych z czipów
wszczepianych psom co umożliwia szybki
kontakt z właścicielem czworonoga bez ko-
nieczności umieszczania zwierzęcia w przy-
tulisku. To najlepsze rozwiązanie, tym bar-
dziej, że miasto czipuje psy bezpłatnie. �
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PUSZCZYKOWO TO TAKŻE MIASTO KONTRASTÓW
Rozmowa z MAJĄ BOBROWSKĄ, psychologiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie. 

– Czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie
ma dużo pracy? Przez wielu ludzi to miasto postrzegane jest prze-
cież, jako oaza spokoju i zamożności.

– Puszczykowo to oczywiście bardzo piękne miasto. Niestety nie
jest oazą tylko zamożnych i szczęśliwych mieszkańców. Ze swoich
wieloletnich doświadczeń, jako psycholog wiem, że to także mias-
to, w którym natkniemy się na wiele kontrastów. Skala udzielanej 
pomocy i najrozmaitszych świadczeń jest duża, co bez wątpienia
świadczy to o tym, że w naszym mieście jest sporo osób i ro dzin ocze-
kujących wsparcia. To jednak bardzo delikatne, drażliwe i najczęś-
ciej skomplikowane sprawy, którymi nikt nie epatuje, a niekiedy wręcz
przeciwnie, raczej jej ukrywa. 

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez wielu puszczy-
kowian kojarzony jest wyłącznie poprzez pryzmat świadczeń so-
cjalnych i pomocy udzielanej osobom i rodzinom będącym w trud-
nej sytuacji materialnej. Czy tak jest w istocie?

– Pomoc materialna w całej sferze świadczonych usług to jedno 
z głównych zadań MOPS, ale nie jedyne. W ośrodku pracują specja-
liści, którzy pomagają potrzebującym w wielu trudnych życiowych spra-
wach, dyżury pełnią: psycholog, logopeda, radca prawny, psycholog
specjalista do spraw uzależnień takich jak narkomania, alkoholizm,
hazard a nawet pracoholizm. Mamy zespół interdyscyplinarny do spraw
rozwiązywania przemocy w rodzinie. Pracujemy także w Miejskiej 
Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wy-
stępujemy, jako mediatorzy, tak więc spektrum świadczonej przez nas
pomocy, jest dużo szersze aniżeli udzielanie pomocy materialnej. 

– Jest pani psychologiem. Z jakimi problemami najczęściej
przychodzą do pani mieszkańcy naszego miasta?

– Pełnię dyżury w siedzibie MOPS w Puszczykowie trzy razy 
w tygodniu. Na taki dyżur może przyjść każdy, kto ma jakiś pro-
blem. Nie musi to być wcale osoba będąca beneficjentem MOPS.
Po rozpoznaniu sytuacji, albo zajmuję się problemem osobiście albo
kieruję do innego specjalisty. Spektrum spraw, z którymi zgłaszają
się mieszkańcy miasta jest olbrzymie: od kłopotów wychowawczych
rodziców z dziećmi, przez przemoc w rodzinie, na prośbach o me-
diację skończywszy. W ostatnim okresie parokrotnie zdarzało mi się
wspierać ludzi w sytuacji śmierci bliskich im osób. Problemy w
przeżywaniu tragedii rodzinnych dotykają wszystkich, niezależnie
od statusu majątkowego. Wsparcie psychologa bardzo często kierowane
jest do osób, które przeżyły traumatyczne wydarzenia niekoniecz-
nie związane ze śmiercią, ale także z różnymi zdarzeniami losowymi.
Do moich zadań, jako psychologa w MOPS należy także koordy-
nacja działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania nar-
komanii i alkoholizmowi, prowadzonych w szkołach podstawowych
i gimnazjach naszego miasta. Jestem również swego rodzaju łączni-
kiem między MOPS, a szkołami; staram się wraz z innymi pra-
cownikami monitorować postępy czynione przez dzieci naszych be-
neficjentów w szkołach. Uczestniczę także czasami w wywiadach
środowiskowych prowadzonych przez pracowników socjalnych

– Wspomniała pani, iż MOPS dysponuje mediatorami. Na czym
polega ich praca?

– Jestem niemal pewna, że niewiele osób wie o możliwości sko-
rzystania z tego rodzaju pomocy. W MOPS pracują także osoby prze-
szkolone do prowadzenia mediacji. W tym segmencie spraw więk-
szość przypadków dotyczy konfliktów rodzinnych między

małżonkami, jak i między rodzicami a dziećmi. Mediatorzy mają
za zadanie obniżenie stopnia napięcia, ukazanie problemu, z którym
nie potrafią sobie poradzić strony konfliktu z innej perspektywy. To
często pomaga, ponieważ druga strona uczestnicząca w sporze może
w ten sposób zobaczyć, jak widzi go oponent. Poznanie innego, niż
własny, punktu widzenia często otwiera oczy, skłania do refleksji,
zmiany postępowania. Mediatorzy nie podpowiadają żadnych roz-
wiązań, stawiają tylko odpowiednie pytania, prowadzą te spotkania
pilnując, aby obie strony uczestniczące w spotkaniu, miały możli-
wość przedstawienia swoich racji i bycia wysłuchanym. 

– Uczestniczy pani także w pracach zespołu interdyscypli-
narnego zajmującego się rozwiązywaniem problemów przemo-
cy w rodzinie. Czym zajmuje się ta grupa?

– Zespół interdyscyplinarny został powołany w drugiej połowie
ubiegłego roku. Mamy obowiązek spotykania się w pełnym skład-
zie minimum raz na kwartał. Częściej pracujemy w mniejszych gru-
pach roboczych. Jak nazwa wskazuje, zajmujemy się przypadkami
przemocy w rodzinie. Do nas trafiają wszystkie sprawy, w których
założona została tzw. niebieska karta. Obowiązek jej założenia ma
każdy urzędnik państwowy, który zauważa przemoc w rodzinie, a więc
nauczyciele, lekarze, policjanci i oczywiście pracownicy MOPS. Do-
tyczy to nie tylko przemocy fizycznej, ale także psychicznej. W ta-
kich przypadkach istnieje bardzo cienka granica między konfliktem
rodzinnym, a przemocą. Aktualnie do Zespołu Interdyscyplinarne-
go w Puszczykowie zgłoszono 6 spraw. Z uwagi na stosunkowo krót-
ki okres funkcjonowania Zespołu, wciąż się uczymy działać w tych
ramach. Potrzebna jest bardzo dobra współpraca głównie między
MOPS, policją i lekarzem oraz przedstawicielami szkół. 

– Czy w Puszczykowie dużo jest osób korzystających z porady
psychologa i psychologa ds. uzależnień czy mediatora?

– Jeśli chodzi o liczby to w ostatnim czasie z usług psychologa ds.
uzależnień korzystało około 50 osób. Można powiedzieć, że to mało,
ale trzeba zauważyć, że te osoby muszą chcieć z tej pomocy skorzystać.
Z danych, którymi dysponujemy wynika, że na pewno jest więcej ta-
kich osób, które mogłyby, a wręcz powinny z niej skorzystać. Nie ma
jednak możliwości zmuszenia ich do tego. Korzystanie z pomocy jest
dobrowolne; jak pokazują moje i nie tylko, doświadczenia w tej kwes-
tii czasem trzeba dojrzeć do decyzji o zwróceniu się o pomoc do 
jakieś instytucji czy konkretnej osoby; czasami musi wydarzyć się coś,
co przeleje czarę goryczy i dopiero taka sytuacja mobilizuje kogoś
do tego, by skorzystać z możliwości uzyskania pomocy z zewnątrz.
Z prowadzonych przeze mnie obserwacji wynika, iż na przestrzeni
ostatnich 10 lat znacznie wzrosła liczba osób korzystających z po-
mocy psychologicznej. �

Dyżury w MOPS:
psycholog: poniedziałki –  8.00 – 12.30

wtorki – 15.00 – 17.30
piątki – 11.45 – 14.45

psycholog – punkt konsult.
piątek – 16.15 – 18.15

Logopeda wtorki – 15.00 – 17.30 
(pozostałe dni w szkołach) 

Radca Prawny wtorki, czwartki – 9.00 –12.00
Informacja pod nr tel. 61 819 46 48; 61 819 45 80
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REKREACJA

Rodzinny spływ kajakowy, zorganizowany przez WSTiRW,
rozpoczął się w Mosinie na wodach Samicy Stęszewskiej.
Stamtąd kajakarze Kanałem Mosińskim dotarli do Warty i da-
lej, królową Wielkopolskich rzek do Poznania. Na trasie zna-
lazło się Puszczykowo, gdzie miłośnicy aktywnego wypoczynku
zaplanowali postój. Około godz. 12.30 do pomostu przybili pier-
wsi uczestnicy, których serdecznie powitał Burmistrz Pusz-
czykowa – Andrzej Balcerek i pracownicy Urzędu Miejskiego. 

W sumie do Puszczykowa dotarły 43 kajaki. Niektóre osa-
dy nieco przemoczone ponieważ– jak na Lany Poniedziałek
przystało – kilku uczestników „zaliczyło” wywrotki. Gospo-
darze terenu przygotowali wspaniałe ognisko, przy którym prze-
moczeni próbowali się choć trochę osuszyć. Organizator
spływu – Krzysztof Michalski działający z ramienia WSTiRW
zadbał o to, aby uczestnicy spływu mogli spożyć krótki posiłek.
Atrakcją był również konkurs z nagrodami na najciekawsze
wielkanocne wypieki. Było gwarnie i wesoło. Pan Michalski,
organizator spływu był mile zaskoczony, że na pierwszy w tym
roku spływ i to odbywających się w drugi dzień świąt zgłosiło
się aż tylu chętnych. Do dyspozycji miał tylko 43 kajaki, na-

43 kajaki z załogami przybiły w wielkanocny
poniedziałek do puszczykowskiej przystani 
na Warcie. Spływ na rozpoczęcie sezonu 2012
zorganizowało Wielkopolskie Stowarzyszenie
Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta.

WIELKANOC 
W KAJAKACH

tomiast chętnych było na co najmniej 80! A i tak na Puszczy-
kowskiej przystani zgromadziło się ponad 100 osób. Około 
14-tej cała gromada wodniaków ruszyła w dalszą drogę do Poz-
nania. Pan Michalski na pożegnanie przyjął zaproszenie od Bur-
mistrza Miasta na kolejne tego typu imprezy w Puszczykowie.

R.M.
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KULTURA

„Dotyk duszy” w wykonaniu Ewy Urygi był kolejnym
wyjątkowym koncertem z cyklu Puszczykowskich Spotkań 
z Kulturą. Tradycyjnie artyści wystąpili w Sali Jana Pawła II
w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie.

Gospelowe brzmienie Ewy Urygi z pewnością na długo pozostanie 
w pamięci słuchaczy. W wykonaniu solistki usłyszeliśmy m.in. Psalm Da-
wida, You are God, czy Modlitwę Bułata Okudżawy. Wyróżniający się
rozległą skalą i wielką siłą głos doskonale wpasował się w przedświąteczny
okres zadumy i refleksji. 

Artystka zaliczana do elity polskiego jazzu, soulu i gospel wystąpiła
z towarzyszeniem Piotr Wrombela – instrumenty klawiszowe, Zbysz-
ka Wrombela – bas oraz Grzegorza Poliszaka – perkusja. 

Dochód z koncertu został przeznaczony na przebudowę sali. red

DOTYK DUSZY

Dwugodzinny występ zmienił w swoistą psychodramę, gdzie jako neurotycz-
ny mistrz ceremonii, co chwilę przerywa śpiewane utwory i czyni milion dygresji
do różnych sytuacji życiowych. Solo Act jest potwierdzeniem tego, że Czesław
Mozil nie boi się występować w domach kultury czy świetlicach, czym zaska-
kuje ludzi na każdym kroku. Publiczność zgromadzona w Sali Teatralnej Biblioteki
Miejskiej z ogromnym entuzjazmem przyjęła artystę nagradzając występ licznymi
brawami oraz odśpiewując mającemu kilka dni wcześniej urodziny jubilatowi Sto
Lat. Każdy kto przybył na niedzielne spotkanie miał możliwość zakupienia płyt,
zdobycia autografu oraz zamiany kilku słów z muzykiem. Koncert spotkał się 
z ogromnym zainteresowaniem, dlatego już w maju tego roku planowany jest ko-
lejny Puszczykowski Solo Act.

Serdecznie dziękujemy sponsorom: HOT_elarnii**** oraz SPA_larnii w Pu -
szczykowie, a także Straży Miejskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pusz-
czykowie. BMCAK

CZESŁAW ZAPŚPIEWAQŁ
Bilety na koncert 15 kwietnia zostały wykupione w ciągu zaledwie
trzech godzin. Nic dziwnego, Czesława Mozila zna już raczej każdy. 

W warsztatach wzięło udział 7 pań. W każdą środę od 17
do 20 spotykano się w bardzo miłym gronie wchodząc w taj-
niki pisania ikon. Uczestniczki zapoznając się z techniczny-
mi wskazówkami i podstawami teologicznymi, mogły samo-
dzielnie stworzyć ikonę Bogurodzicy z Dzięciątkiem.

Ikona została wykonana w technice tempery na specjalnie
zagruntowanych deskach, zgodnie z kanonem bizantyjskim.
„Kolorowej kontemplacji” sprzyjała atmosfera muzyki cer-
kiewnej.

Zajęcia poprowadziła Aleksandra Michalska, absolwentka
indywidualnej specjalizacji z malarstwa i ikonopisania na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Sofii. red

Fot. A. Michalska

NAPISAŁY IKONY Zakończyła się I edycja kursu ikonopisania
zorganizowana w Bibliotece Puszczykowskiej. 
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OŚWIATA

W MAGICZNYM ŚWIECIE WIERSZY 
MAŁGORZATY STRZAŁKOWSKIEJ 

Do konkursu, który odbył się 3 kwietnia br. przystąpiło sześć
szkół: SP Komorniki, SP 4 Luboń, SP 84 Poznań, SP 1 Pusz-
czykowo, Zespół Szkół w Rogalinie, a także my, SP 2 Pusz-
czykowo. Trzech zwycięzców eliminacji szkolnych repre-
zentowało swoją szkołę w finale międzyszkolnym.

Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów, Komisja Kon-
kursowa dokonała oceny przedstawionych utworów. Pod
uwagę były brane następujące kryteria: dobór repertuaru, in-
terpretacja utworu, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

W drodze wspólnej dyskusji Komisji, ustalony został osta-
teczny werdykt: pierwsze miejsce Jan Wilak z SP Komorni-
ki, drugie miejsce Zuzanna Gruszka z SP 84 Poznań; trzecie
miejsce Szymon Matecki z SP 1 Puszczykowo. Wyróżnienia
otrzymali: Amelia Kaczmarek z SP 4 Luboń; Wiktoria Klei-
ber z SP 2 Puszczykowo oraz Aleksandra Rumińska z SP Ko-
morniki. 

Każdy uczestnik konkursu otrzymał z rąk wicedyrektora SP
nr 2 Macieja Kubackiego pamiątkowy dyplom i nagrodę
książkową – poezję Małgorzaty Strzałkowskiej ufundowaną

W Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie po raz
trzeci odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
dla dzieci z klas 0–III. Tematem prezentowanych
utworów była twórczość Małgorzaty Strzałkowskiej.
Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz
Miasta Puszczykowa – Andrzej Balcerek.

ZMAGANIA Z ORTOGRAFIĄ 

Pierwszy etap szkolny odbył sie w szkołach i zostały w nim
wyłonione 3 osobowe zespoły reprezentujące daną szkołę. Pod-
czas drugiego, gminnego etapu, który odbył się 23 marca 2012
roku uczniowie indywidualnie pracowali nad zawiłym testem,
naszpikowanym ortograficznymi trudnościami.

Komisja sprawdziła prace, zsumowała punkty i zgodnie 
z regulaminem wyłoniła zespół, który w powiatowym finale
reprezentować będzie Puszczykowo. Poziom obu zespołów był
wyrównany, serdecznie gratulujemy zespołowi Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w składzie: Martyna Piasecka, Anna Hoffa, Jan
Światowy oraz zwycięskiej drużynie ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w składzie: Katarzyna Stelmach, Bartosz Roszak, Alfred
Ossowski. Życzymy powodzenia w finale. red

Powiatowy konkurs ,,Ortograficzne potyczki”
skierowany jest do uczniów klas szóstych i przebiega
w trzech etapach.

przez dyrektor SP nr 2 Izabelę Bajbak, a przedstawiciel Urzę-
 du Miasta Agnieszka Zielińska wręczyła zwycięzcom i wy-
różnionym upominki ufundowane przez Burmistrza Andrzeja
Balcerka. Finałem całej imprezy było pamiątkowe zdjęcie. 

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

Wszystkim raz jeszcze gratuluję i zapraszam za rok.

Organizator konkursu 
Karolina Michałowska
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INWESTYCJE

ZGODNIE Z PLANEM NA MATEJKI
Zgodnie z planem przebiegają prace na budowie ulicy Ma-

tejki. Ekipy wykonawcy weszły na plac budowy na początku
kwietnia. Inwestycją objęty jest odcinek od ul. Prusa do ul. Koś-
ciuszki. 

Budowa tej ulicy to największa rozpoczęta inwestycja
drogowa w naszym mieście. Firma z Leszna wybuduje nie tyl-
ko nową nawierzchnię z kostki typu pozbruk, wjazdy na po-
sesje i chodniki, ale także położy kanalizację deszczową oraz
wybuduje niewielki parking koło ulicy Kościuszki. Zakres ro-
bót obejmuje ponadto przebudowę przepompowni deszczówki,
która popłynie w stronę ulicy Dworcowej. 

– Chciałabym podziękować mieszkańcom za wyrozumiałość
na utrudnienia związane z budową. Do urzędu nie docierają
bowiem żadne skargi – mówi Barbara Mulczyńska, kierownik
referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urzędu Miej-
skiego w Puszczykowie.

Jak powiedział nam burmistrz Andrzej Balcerek, jest bar-
dzo zadowolony z efektu, jakie przyniosło spotkanie infor-
macyjne poświęcone tej inwestycji, zorganizowane z miesz-
kańcami w marcu, przed rozpoczęciem prac.

– To wyraźnie upewnia mnie w przekonaniu, że rzetelne in-
formowanie mieszkańców jest bardzo ważnym punktem mojego
programu wyborczego. Dlatego będziemy je organizować przed
każdą większą inwestycją – dodaje A. Balcerek. 

UTWARDZANIE, RÓWNANIE I SPRZĄTANIE
W kwietniu utwardzone zostały także ulice Miodowa,

Akacjowa, Solskiego i fragment Pułaskiego. Na wszystkich
wbudowano po dwie warstwy tłucznia (grubszego na dół i drob-
niejszego na górną warstwę). Całość została zaklinowana i usta-
bilizowana osiewem betonowym. Wszystko zostało oczywiś-
cie zagęszczone walcami. 

Zgodnie z zapowiedziami, wyrównano także wszystkie dro-
gi gruntowe. Równiarki pracowały w sumie na około 26 ki-
lometrach nieutwardzonych ulic.

Z kolei na głównych utwardzonych ciągach komunikacyj-
nych miasta, odmalowano oznakowanie poziome.

Tradycyjnie wiosną posprzątano miasto z piasku użytego
zimą do posypywania ulic i chodników. Zostały także wyko-
nane nasadzenia zieleni na rondach oraz miejskich kwietnikach.
Wszystkie prace porządkowe zostały zakończone przez świę-
tami wielkanocnymi. 

W kwietniu Urząd Miasta rozstrzygnął także przetarg
związany z budowami nowych ulic: Nowowiejskiego i frag-
mentu Wąskiej. W obu przypadkach zostaną wykonane na-
wierzchnie z kostki typu pozbruk oraz kanalizacje deszczowe.
Pracę wykona ZRD Marek Dachtera z Puszczykowa red

BUDUJĄ I REMONTUJĄ ULICE 
Ulica Matejki, Miodowa, Akacjowa, Pułaskiego i Solskiego to ulice, na których w kwietniu drogowcy
pracowali „pełną parą”. Natomiast na wszystkich drogach gruntowych wykonano równania. Wiosenna
aura sprzyjała także ekipom sprzątającym nasze miasto po zimie. Przed Wielką Nocą akcja pozimowego
sprzątania była już zakończona. 
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KULTURA/OŚWIATA

Osoby mieszkające w większej od-
ległości od Puszczykowa będą miały
możliwość skorzystania z pobytu w przy-

szkolnym internacie. W Gimnazjum bę-
dzie możliwość trenowania lekkiej atle-
tyki oraz tenisa ziemnego. Młodzi lek-

NOWE GIMNAZJUM SPORTOWE
W PUSZCZYKOWIE
Od 1 września br. w budynku Liceum Ogólnokształcącego 
w Puszczykowie powstanie Gimnazjum Sportowe. Będzie to szkoła
publiczna, umożliwiająca łączenie nauki i uprawiania sportu w jednym
miejscu, bez konieczności dojeżdżania do klubu. 

koatleci znajdą się pod patronatem klu-
bu MKS Juvenia Puszczykowo, który od
ponad 30 lat z wielkimi sukcesami pro-
wadzi klasy sportowe w Liceum. Tenis
ziemny to domena Akademii Tenisowej
Angie, która dysponuje świetnymi wa-
runkami bazowymi i od trzech lat pro-
wadzi treningi dla młodych adeptów te-
nisa. 

Wszystkich młodych sportowców za-
praszamy na Drzwi Otwarte do naszej
szkoły! Więcej informacji na stronie
www.juveniapuszczykowo.pl. red

JEDYNKA 
NA WIOSNĘ
„Raz, dwa, trzy…idzie wiosna za
nią my” , rozbrzmiewało 21 marca
na ulicach Puszczykowa. 

Swą radość z nadejścia wiosny ucznio-
wie Jedynki rozgłosili całemu miastu.
Maszerując w barwnych strojach z ko-
lorowymi gaikami w dłoniach przywitali
nową porę roku. Pogodny nastrój i słoń-
ce na niebie nie opuszcza uczniów Je-
dynki do dziś, a wiosna zagościła w na-
szych sercach i ogrodach już na dobre.

Marta Madaj

Celem Wielkopolskich Porównań Filmo-
wych jest prezentacja szerokiej publiczności
filmów zrealizowanych przez twórców nie-
zależnych z Wielkopolski – uczniów, studen-
tów, amatorów. Przegląd ma charakter warsz-
tatów filmowych – filmy są omawiane i
oce niane przez Jury Porównań oraz młod-
zieżowe, a program uzupełniały wykłady i po-
kazy filmowe.

Decyzją Jury, III nagrodę w konkursie zdo-
byli Paloma Fahmi, Kamil Matuszak, Adria-

nna Piotrowska i Jakub Szklarski za film
„Kleszcze”. Film powstał przy pomocy i za-
angażowaniu Mariusza Dąbrowskiego i Ka-
tarzyny Markiewicz, a także Miejskiego Oś-
rodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie 
i Biblioteki Miejskiej CAK w Puszczykowie.

Film został zrealizowany przy wsparciu Fun-
dacji Aktywności Lokalnej i Programu „Rów-
nać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Polską Fundację
Dzieci i Młodzieży. red

NAGRODZONE KLESZCZE
W ostatnich dniach marca br. w Poznaniu odbyły się XXIV Wielkopolskie
Porównania Filmowe, na które zakwalifikowany został film pt. „Kleszcze”
zrealizowany przez młodzież z puszczykowskich gimnazjów.
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KULTURA

Na scenie pojawił się tytułowy niedźwiedź oraz inni leśni
mieszkańcy: jeż i bóbr, a także dziewczynka Marysia. Akto-
rzy z dużą dawką humoru wspólnie instruowali dzieci jak na-
leży zachowywać się w lesie, aby po śnieżnej zimie piękne-
go krajobrazu nie psuły sterty śmieci. Pod koniec spektaklu
dzieci już same pięknie potrafiły wymienić zasady właściwe-
go zachowania w lesie, tj. zachowanie ciszy, chodzenie po wy-
znaczonych szlakach i trzymanie się w pobliżu dorosłych.
Najmłodsi dowiedli również, że segregacja różnych śmieci nie
stanowi dla nich problemu.

SPOTKANIA 
Z TEATREM 
29 marca br. w ramach nowej akcji „Spotkania 
z teatrem dla dzieci” odbył się spektakl teatralny 
pt. „Niedźwiedź strażnik lasu”. 

Zapraszamy serdecznie na kolejne spektakle, które odbędą się:
16.05.2012 r. godz. 17:00 „Turniej sportowy”
14.06.2012 r. godz. 17:00 „Kot w butach”
Bilety w cenie 5 zł. red

„BAJKOWY TURNIEJ” W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ
W PUSZCZYKOWIE
Dzieci w wieku od 6 do 10 lat zapraszamy serdecznie
na noc w Bibliotece z okazji zakończenia Tygodnia
Bibliotek. 

BAJ I OSIECKA

Grupa liczy 18 osób w
różnym wieku, które łączy
zamiłowanie do teatru i poezji.
Dla naszej publiczności wy-
stąpili ze spektaklem „Czy-

tając Osiecką”. Podczas go-
dzinnego występu zaprezen-
towali w formie zarówno
wierszy jak i piosenek twór-
czość znanej poetki. 

21 marca z okazji Światowego Dnia Poezji na scenie
Sali Teatralnej w BM CAK wystąpili członkowie koła
teatralnego „Baj”, działającego przy Gminnej
Bibliotece Publicznej w Dopiewie. 

Spektaklowi towarzyszył
kiermasz ozdób świątecznych
i ksią żek używanych. 

Autorkami ręcznie robio-
nych „cudów” były panie:
Marta Matuszewska-Sufryd
(ozdoby z masy solnej i szy-
te), Anna Matuszczak (kartki
świąteczne) oraz dzieci z za-
jęć plastycznych Esy Floresy
w BM CAK (ozdoby z gipsu).

red

Z okazji przypadającego 8 maja Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 
wszystkim pracownikom Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz 

Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie 
życzymy spełnienia zawodowych planów

Zbigniew Czyż 
Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Balcerek 
Burmistrz Miasta Puszczykowa 

Tym razem impreza odbędzie się 11 maja od godz. 18:00
do 22:00, pod hasłem „Bajkowy turniej”. 

W programie mnóstwo zabaw, konkursów, bicie rekordów.
W połowie spotkania dla uczestników przewidziana jest ko-
lacja. Mile widziane przebranie sportowe. 

Bilety w cenie 15 zł. dostępne w Bibliotece od 8 kwietnia
w godzinach otwarcia biblioteki. red
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Pani Małgosia Niedzielska nawiązała,
więc do wielkanocnych tradycji. Dzieci
opowiedziały o zwyczajach panujących
w ich domach i dowiedziały się skąd one
pochodzą. Ze zdziwieniem przyjęły np.,
że tradycja robienia baranka z masła po-
chodzi z Wielkopolski i że nie na każdym
stole w Polsce można go spotkać. Co-
miesięczne wizyty w bibliotece mają na
celu rozwijanie zainteresowań czytelni-
czych. Pani Małgosia nie tylko czytała
dzieciom i uczyła, że trzeba książki sza-
nować, ale zaproponowała, by dzieci
własnoręcznie wykonały zakładki do
książek. Któż by pomyślał, że tyle spra-

wi to dzieciom radości. Kolorowy papier,
klej, ozdobne dziurkacze, nożyczki i kar  -
bownice oraz dziecięca wyobraźnia i efe -
kty były zaskakujące. Spod małych rączek
wychodziły wprost dzieła sztuki. Każda
zakładka była inna, każda wyjątkowa 
i oryginalna i bardzo potrzebna do za-
znaczania miejsca, na którym zakończyło
się czytanie, by bez problemu odnaleźć
to miejsce, gdy zechce się do czytania
wrócić.

Uczniowie po raz kolejny wypożyczyli
książki i zabrali je ze sobą do szkoły. Nie
tylko wychowawczyni czyta je dzie-
ciom w klasie, ale uczniowie mogą je za-

ZERÓWKOWICZE W BIBLIOTECE 
Po raz kolejny uczniowie klas 0b i 0c ze szkoły Podstawowej nr 2 
w Puszczykowie odwiedzili Bibliotekę Miejską, tym razem tuż 
po Świętach Wielkanocnych, 11 kwietnia 2012 roku. 

Gimnazjum nr 2 reprezentowali
uczniowie klas trzecich: Krzysztof Ja-
worski, Bartosz Koźmicki, Justyna Ko-
chanka i Anna Solecka oraz uczennica
klasy drugiej Klaudia Walkowiak. I to

właśnie Klaudia zdobyła III miejsce. 
W konkursie uczestniczyło ponad 140 gi -
mnazjalistów z całej Wielkopolski. Bra-
wo Klaudia!

opiekun Beata Cielecka

GIMNAZJUM NR 2 
NA UNIWERSYTECIE…

23 marca 2012r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się V edycja Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego „Pitagorejczycy”. 

bierać do domu, gdzie czytają im rodzi-
ce lub, jak niektórzy z dumą twierdzą,
czytają sami. Później się wymieniają. Od-
dają przeczytany egzemplarz swojej pani
i kolejne dziecko może go wypożyczyć
do domu. 

Przy okazji wizyty w bibliotece dzie-
ci obejrzały spektakl „Wiosenne po-
rządki” w wykonaniu aktorów teatru
Krokodyl. A.L.

Na placyku powstały dwa stoiska. Na jed-
nym z nich można było nabyć używane
przedmioty za symboliczną złotówkę, dwie,

UDANY 
PCHLI TARG
W sobotę, 31 marca, na placu
obok Komisariatu Policji przy 
ul. Poznańskiej, pomimo
niesprzyjającej pogody, uczniowie
Gimnazjum nr 1 wraz z rodzicami
zorganizowali PCHLI TARG, 
z którego dochód zostanie
przeznaczony na utworzenie
pracowni nauk przyrodniczych. 

czy pięć. Na drugim każdy, kto dokonał za-
kupu mógł poczęstować się pączkiem z Cu-
kierni Jacka Błaszkowiaka oraz do wyboru
kawą lub herbatą serwowaną przez Annę Ha-
czyk z Restauracji „Skarabeusz”. Wydarze-
nie zaliczamy do udanych, pomimo kapryś-
nej w tamtym dniu aury. Rada Rodziców
pragnie podziękować za pomoc i wsparcie tej

inicjatywy Burmistrzowi Miasta Andrzejo-
wi Balcerkowi, Strażnikom Miejskim, A. Ha-
czyk oraz J. Błaszkowiakowi. 

Swój wolny czas w szczytnym celu po-
święcili i dobrym humorem okrasili kiermasz
niżej wymienieni gimnazjaliści: Michał Węc-
lewski – 1a, Adrianna Szłapka – 2a, Mikołaj
Czekała – 2a, Franek Furmanowski – 2a, Ja-
kub Ignor – 2a, Krystian Kujawiak – 2a, Da-
wid Oczujda – 2a, Piotr Walenczewski – 2a,
Julia Łączka – 2b, Jakub Szklarski – 2b, Da-
ria Walicht – 3a, Monika Wolgetan – 3a, Bra-
jan Majewski – 3a, Bartosz Pawlicki – 3a, Prze-
mek Pruszyński – 3a, Krzysztof Strojny – 3a.

Serdecznie dziękujemy! 
Zapraszamy na kolejny pchli targ 2 czerw-

ca 2012. RR.

OŚWIATA



data ur. data zg.
Jagiełło Kazimierz 4.01.1948 18.03.2012
Szurkowski Bolesław Łukasz 4.04.1925 20.03.2012
Rymaniak Marianna 23.05.1930 26.03.2012
Ludwiczak Maria Danuta 20.06.1948 26.03.2012

Wołczyk Zbigniew Andrzej 10.01.1961 24.03.2012
Łuczak Helena 12.12.1933 1.04.2012
Sadowicz Franciszka 17.01.1932 11.04.2012
Wawrzyniak Gabriella 17.03.1934 12.04.2012
Jankowska Franciszka 9.03.1927 18.04.2012 
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BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Puszczykowie 
przy ulicy Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717
ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Nr 42/11/VI Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 29 marca 2011r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Puszczykowie przy ulicy
Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7.05.2012 r. do 4.06.2012 r,
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 21.05.2012 r. o godz. 15:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie 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 organi-

zacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2012 r.
BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

O G Ł O S Z E N I E

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

PROJEKT „MOBILNY URZĄD”
PODDZIAŁANIE 6.1.2 

PROGRAMU OPERACYJNEGO
KAPITAŁ LUDZKI

Od 1 stycznia 2012 roku Powiatowy
Urząd Pracy w Poznaniu rozpoczął rea-
lizację projektu pt.: „Mobilny Urząd”
(Poddziałanie 61.2 Programu Operacyj-
nego Kapitał. Ludzki – Wsparcie po-
wiatowych i wojewódzkich urzędów
pracy w realizacji zadań na rzecz akty-
wizacji zawodowej osób bezrobotnych 
w regionie). Celem zaplanowanym w pro-
 jekcie działań jest upowszechnienie po-
średnictwa pracy i poradnictwa zawo-
dowego poprzez. Bezpośrednią obsługę

osób bezrobotnych w miejscu ich za-
mieszkania podnoszenie jakości oferty
kierowanej do osób bezrobotnych po-
przez przeszkolenie pracowników zaj-
mujących się akwizycją osób zareje-
strowanych w ewidencji Urzędu. 

Projekt realizowany jest we współpra-
cy z szesnastoma gminami Powiatu Poz-
nańskiego (Buk, Czerwonak, Dopiewo,
Kleszczewo. Komorniki, Kostrzyn Wiel-
kopolski, Kórnik, Lubań, Mosina, Po-
biedziska, Puszczykowo, Rakietnica, Stę-
szew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo
Podgórne) do dnia 31 stycznia 2014 roku.
Łączna wartość projektu 422 952,94 zł.

Projekt „Mobilny Urząd" jest konty-
nuacją działań dotychczas realizowa-
nych w ramach projektów „Nowa szan-
sa" OFOZ „Nowa szansa – kontynuacja".
Obserwując pozytywne aspekty wspól-
nych działań z władzami Gmin Powiatu
Poznańskiego, Powiatowy Urząd Pracy 
w Poznaniu podjął się dalszego prowa-
dzenia obsługi osób bezrobotnych w miej-
 scu ich zamieszkania. red

W ramach programu 
„Mobilny Urząd” w Puszczykowie 

w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej, 
przy ul. Wysokiej 1

dyżury będą pełnione 
w następujących terminach:

30 maja 2012 
27 czerwca 2012

ODESZLI 



Poznań Dworzec Autobusowy – Puszczykowo Rondo 
Odjazdy: 5:25 (F # m); 6:20 (S #); 8:20 (F # m); 9:40 (A); 10:30 (L b); 13:00 (F # m); 13:40 (S #); 14:30 (F m #); 15:15 (R); 
16:00 (F # m); 16:40 (R); 17:30 (L d b); 20:15 (L b n #); 
Trasa: Poznań Dworzec Autobusowy – Poznań Łozowa – Luboń Ratajskiego – Luboń Rutkowskiego – Łęczyca Dworcowa – 
– Łęczyca Łęczycka – Puszczykowo Dworzec Kolejowy – Puszczykowo Wiosenna – Puszczykowo Rondo.

Puszczykowo Rondo – Poznań Dworzec Autobusowy 
Odjazdy: 5:55 (F # m); 6:50 (F # m); 6:56 (S #); 7:36 (F # m); 7:44 (S #); 8:24 (F G #); 9:41 (F # m); 10:30 (F # m); 
12:36 (L d b #); 15:06 (S #); 16:11 (L b n); 16:20 (L b n); 19:15 (L b n #)
Trasa: Puszczykowo Rondo – Puszczykowo Wiosenna – Puszczykowo Dworzec Kolejowy – Łęczyca Łęczycka – Łęczyca
Dworcowa – Luboń Rutkowskiego – Luboń Ratajskiego – Poznań Łozowa – Poznań Dworzec Autobusowy

LEGENDA
a – nie kursuje w niedziele i święta,
f – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku,
g – nie kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych,
l – nie kursuje 25–26.12., 01.01. oraz I i II Św. Wielkanocne,
r – nie kursuje 25.12.,26.12.,01.01.,oraz I Św. Wielkanocne,
s – kursuje w dni nauki szkolnej,
b – nie kursuje: 29.04.2012, 01 i 03.05.2012, 07.06.2012,
d – nie kursuje w Wielką Sobotę,
m – nie kursuje 24.12. i 31.12, 
n – nie kursuje 24.12., 31.12., oraz w Wielką Sobotę
# – nie kursuje: 30.04.2012 r, 02.05.2012 r, 04.05.2012 r, 08.06.2012 r.,
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PKS 

Puszczykówko – Poznań Główny
Odjazd: 4.43 (20); 5.11 (8); 5.43 codz.; 6.04 (8); 6.38 codz.; 6.57 (8); 7.14 codz.; 8.13 (8); 8.44 codz.; 9.03 (9); 9.45 (21); 
10.54 (22); 11.29 (23); 12.41 codz.; 13.29 (od 19 V w (21); 13.33 do 18V w 21; 14.52 (8); 15.46 kursuje 28–29 IV; 
15.52 codz. oprócz 28–29 IV; 16.52 (8), (18); 17.10 (9); 18.04 codz.; 18.23 codz.; 19.55 (24); 20.45 kurs 28 IV; 
20.50 codz. oprócz 28 IV; 21.33 (25), codz.; 22.23 codz.

Poznań Główny – Puszczykówko
4.28 (21); 5.40 (8); 6.15 codz.; 6.50 (26) codz.; 7.15 (9); 7.40 codz.; 8.40 (8); 9.45 codz.; 11.55 kursuje 19–21 V; 
11.59 – kursuje 22–25, 26–27, 28–31 V); 12.00 do 18 V kursuje w (D) oprócz 30 IV, 2, 4 V; 12.56 (21); 13.40 codz.; 
14.10 (9); 14.40 codz.; 15.10 (8); 15.22 – kursuje 2–3 IV; 15.30 (28) zatrzymuje się tylko w Puszczykowie; 15.40 (8); 
16.10 (30); 16.40 codz.; 17.10 (8); 17.40 – do 30 V kursuje codz. oprócz 8IV, od 1 VI kursuje w (8); 19.13 codz.; 
20.10 codz.; 20.50 (29; 21.40 codz.; 22.40 codz.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW:
(1). (2), ..., (7) – kursuje w wybrane dni tygodnia (poniedziałek, wtorek, ..., niedziela), 
(A) – kursuje od poniedziałku do piątku,
(B) – kursuje codziennie oprócz sobót, 
(C) 
(D) – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, 
(E) – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt, 
(8) – kursuje w (D) oprócz 30IV, 2, 4 V,
(9) – do 22 VI i od 3 IX kursuje w (D), oprócz 6, 30 IV, 2,4 V, 8 VI, 2 XI,
(10) – kursuje w (C ) oraz 30 IV, 2, 4 V, 8 VI, 2 XI,
(17) – do 31 V kursuje w (D) oprócz 6, 30 IV, 2, 4 V,
(18) – kursuje w (C ) oraz 30 IV, 2, 4V, 8 VI, 2 XI oprócz 8 IV,
(20) – kursuje w (1) – (6) oprócz 9 IV, 8, 9 VI, 
(21) – kursuje codz. Oprócz 25 XII, 8 IV,
(22) – Wrocław Główny – Toruń Główny, kursuje codz.,
(23) – InterREGIO MAMRY, Miądzylesie – Olsztyn Główny, kursuje codz. oprócz 8 IV, 
(24) – KATARZYNKA , Wrocław Główny – Toruń Główny,
(25) – KAMIEŃCZYK, Jelenia Góra – Poznań Główny,
(26) – KAMIEŃCZYK – Gniezno – Jelenia Góra,
(27) – do 28 IV i od 7 V kursuje w (A) oprócz 9 IV,
(28) – interREGIO SZCZELINIEC – Białystok – Wrocław Główny/Międzylesie, kursuje codz. oprócz 8 IV,
(29) – kursuje w (B) oprócz 8IV,
(30) – z Konina codz. Oprócz 8 IV, z Koła do 22 VI i od 3 IX w (D), oprócz 30 IV, 2, 4 V, 8 VI, 2 XI.

ROZKŁAD JAZDY

PKP
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ROZKŁAD JAZDY

Linie autobusowe 642, 643 (EKO RONDO) 

Przystanek Szpital Niwka – (kierunek Poznań)
Dni robocze: 4.30, 5.20, 6.20, 7.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.15, 12.10P, 13.15, 14.05, 15.05, 15.55, 17.40, 19.00, 20.40,
22.00.
Soboty: 4.30, 6.20, 8.10, 10.10, 12.10, 14.05, 15.55, 17.40, 19.00, 20.40, 22.00.
Niedziele i święta: 8.10, 10.10, 12.10, 14.05, 15.55, 17.40, 19.00, 20.40, 22.00.
Trasa: Puszczykowo Niwka szpital – Łęczyca – Luboń – Poznań Dębiec.

Przystanek Poznań Dębiec (mała pętla) – kierunek Puszczykowo
Dni robocze: 5.20, 6.20, 7.00, 8.10P, 9.10, 10.10, 11.15, 12.10, 13.15, 14.05, 15.05P, 15.55, 16.40, 18.20, 19.50P, 
21.30, 22.30.
Soboty: 5.20, 7.00, 9.10, 11.15, 13.15, 15.00, 16.40, 18.20, 19.50, 21.30, 22.30.
Niedziele i święta: 9.10, 11.15, 13.15, 15.00, 16.40, 18.20, 19.50, 21.30, 22.30.
Trasa: Poznań Dębiec – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo Niwka Szpital

Legenda: P – linia 643 przez Puszczykowo Stare

Linia autobusowa 651 (TRANSLUB)

Odjazdy z przystanku Dębiec mała pętla do Puszczykowa. 
Dni robocze: 4.25, 5.05x, 5.40, 6.35P, 7.15L, 8.20X, 9.25L, 10.45M, 11.35P, 12.35, 13.30L, 14.30X, 15.20L, 16.20X,
17.40, 19.15M, 21.15, 23.15M
Soboty: 4.45M, 6.15M, 8.15L, 10.15, 12.15L, 14.15, 16.55L, 18.55, 20.55M, 23.15M
Niedziele: 6.15M, 8.15L, 10.15, 12.15L, 14.15, 16.55L, 18.55, 20.55M, 23.15M

Trasa: Dębiec mała pętla – Kasztanowa – os. Dębina – Luboń/Dębiecka – Luboń/Szkoła nr 3 – Luboń/Ratajskiego – 
– Luboń/R. Maya – Luboń/Rutkowskiego – Luboń/Lasek – Łęczyca – Dworcowa – Łęczyca – Łęczycka – Łęczyca – WPN –
– Puszczykowo/d.k.– Puszczykowo/Źródlana – Puszczykowo/Wiosenna – Puszczykowo/Kościelna – Puszczykowo/rondo –
– Puszczykowo/Piaskowa – Puszczykowo/Libelta – Puszczykowo/Puszczykówko d.k. – Puszczykowo/Dworcowa – 
– Puszczykowo/Nadwarciańska – Puszczykowo/Niwka. – >Dymaczewo – Puszczykowo/Nadwarciańska las – Mosina – 
– Krosinko/Ludwikowska – Ludwikowo/szpital. – >Dymaczewo – Krosinko – Stare Dymaczewo – Nowe Dymaczewo – Klub.

Odjazdy z przystanku Niwka szpital do Poznania
Dni robocze: 4.54, 5.34, 6.29, 7.20, 7.50, 8.39, 9.55x, 10.44, 11.45, 12.40, 14.15, 14. 49, 15.15, 16.15x, 16. 49, 18.10x,
20.15, 22.29, 0.00.
Soboty: 5.32, 7.32, 9.32, 11.32, 13.32, 16.12, 18.12, 20.12, 22.22, 0.00.
Niedziele i święta: 7.32, 9.32, 11.32, 13.32, 16.12, 18.12, 20.12, 22.22, 0.00.

Trasa: Puszczykowo/Niwka.– >Poznań – Puszczykowo/Nadwarciańska – Puszczykowo/Dworcowa –
Puszczykowo/Puszczykówko d.k. – Puszczykowo/Libelta – Puszczykowo/Piaskowa – Puszczykowo/rondo –
Puszczykowo/Kościelna – Puszczykowo/Wiosenna – Puszczykowo/Źródlana – Puszczykowo/d.k. – Łęczyca/WPN –
Łęczyca/Łęczycka – Łęczyca/Dworcowa – Luboń/Leśna – Luboń/Rutkowskiego – Luboń/R. Maya – Luboń/Ratajskiego –
Luboń/Szkoła nr 3 – Luboń/Dębiecka – os. Dębina – Kasztanowa – Dębiec mała pętla.

Legenda: P – kurs do Puszczykowo; Niwka szpital; L – kurs do Ludwikowo; szpital; M – kurs do Mosina; d.k.; 
x – kurs do Dymaczewo Nowe; Klub przez Ludwikowo; Szpital.
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i zmiany tytułów dostarczanych materiałów. Anonimów nie publikujemy. Autor tekstu ma prawo zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.
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18 kwietnia w eliminacjach miejskich w czwórboju
lekkoatletycznym rywalizowały szkoły podstawowe.
Dyscypliny, w których startowali uczniowie to 60 m
dziewcząt i chłopców, skok w dal, rzut piłeczką
palantową oraz bieg na 600 m dziewcząt i 1000 m
chłopców. 

Reprezentacje obu szkół stanęły na wysokości zadania i dziel-
nie walczyły, mimo niesprzyjających warunków atmosferycz-
nych. W klasyfikacji ogólnej wśród dziewcząt zwyciężyła re-
prezentacja Szkoły Podstawowej nr 2, natomiast wśród
chłopców reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1. Największą
ilość punktów zdobyła Marta Jajczyk z SP2, na drugim miej-
scu uplasowała się Julia Cywińska z SP1. Wśród chłopców
różnicą trzech punktów zwyciężył Jakub Zawartowski z SP1,

Na osiem kolejek przed końcem rozgrywek drużyna zespołu LAS
Puszczykowo przewodzi w ligowej tabeli stojąc przez historyczną
szansą awansu do klasy okręgowej. 

Przypominamy, że do wyższej ligi awansuje pierwszy zespół a drugi walczy
w barażach. Z pewnością atut swojego boiska (wszystkie mecze do końca 
sezonu rozegrane zostaną bowiem w Puszczykowie) i doping kibiców dodadzą
skrzydeł zawodnikom z Puszczykowa. Więcej informacji na stronie interneto-
wej: www.kplas.futbolowo.pl. 

HARMONOGRAM ROZGRYWEK: 
LAS Puszczykowo – ORZEŁ Granowo, 2012-04-28, g. 17.00
LAS Puszczykowo – ORKAN Konarzewo, 2012-05-03, g. 14.00
LAS Puszczykowo – LZS Wronczyn, 2012-05-06, g. 14.00
LAS Puszczykowo – LSS GMINY Grodzisk Wlkp, 2012-05-09, g. 18.00
LAS Puszczykowo – LIPNO Stęszew, 2012-05-19, g. 17.00
LAS Puszczykowo – ZENIT Wytomyśl, 2012-05-26, g. 17.00
LAS Puszczykowo – KORONA Bukowiec, 2012-06-02, g. 16.00
LAS Puszczykowo – DYSKOBOLIA GRODZISK WLKP., 2012-06-09, g. 16.00

LAS WALCZY O AWANS

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

tuż za nim uplasował się Maciej Czyż z SP2. Zawody odbyły
się jak co roku na stadionie Liceum Ogólnokształcącego, a nad
właściwym ich przebiegiem czuwali doświadczeni trenerzy
z liceum. Serdecznie im za to dziękujemy. /CAS/jh 

Uczennica II klasy Liceum
Ogólnokształcącego w Poz-
naniu zdeklasowała na po-
lach West Palm Beach na
Florydzie wszystkie swoje ry-

 walki. Dorotę Trochę ubie-
głoroczną triumfatorkę wy-
przedziła o 11 uderzeń. W tur-
nieju rywalizowało 140 za-
wodniczek i zawodników.

MISTRZYNI Z PUSZCZYKOWA
Wśród pań od pierwszej run-
dy prowadziła Marianna
Duczmal i tego prowadzenia
nie oddała do końca zmagań.

Marianna przygodę z gol-
fem rozpoczęła cztery lata
temu, właściwie przez przy-
padek, będąc na wakacjach
w Międzyzdrojach. red

Marianna Duczmal z Puszczykowa została najmłodszą
zwyciężczynią turnieju w historii Polonia Open by Żywiec,
który ma rangę polonijnych mistrzostw świata w golfie.
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31 marca w sali teatralnej BM CAK
odbył się zorganizowany przez
Centrum Animacji Sportu
Wielkanocny Turniej Brydża. 

Swoje reprezentacje wystawiły obie
szkoły – nr 1 i nr 2 w Puszczykowie. Mło -
dzież rywalizowała w duchu fair play. Roz-
dano 13 kompletów medali. W siedmiu
konkurencjach zwyciężali zawodnicy z
Gimnazjum nr 1, o jeden złoty medal mniej
zdobyli uczniowie z Gimnazjum nr 2. Wś-
ród wszystkich medalistów indywidual-
nych znalazło się 24 zawodników z Gim-
nazjum nr 2, uczniowie z Gimnazjum nr
1 wywalczyli 11 medali. Oto medaliści:

100 m K
1. Winkowska Marcelina Gim2
2. Krzemkowska Joanna Gim2
3. Gagat Agnieszka Gim2

100 m M
1. Strojny Krzysztof Gim1
2. Mazur Jędrzej Gim1
3. Fąs Marcin Gim2

300 m K
1. Organiściak Karolina Gim2
2. Solovyeva Ksenia Gim1
3. Drożdżyńska Wiktoria Gim2

WIELKANOCNY TURNIEJ BRYDŻA

MISTRZOSTWA PUSZCZYKOWA SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH W LEKKIEJ ATLETYCE 
17 kwietnia przy chłodnej, lecz słonecznej pogodzie na stadionie
Liceum w Puszczykowie odbyły się zawody miejskie dla uczniów szkół
gimnazjalnych w lekkiej atletyce, których organizatorem było Centrum
Animacji Sportu oraz kadra sportowa Liceum Ogólnokształcącego 
w Puszczykowie. 

Pierwsze miejsce zajęła para Roman
Mączkowski/Adam Meller. Drugie miejs-
ce ex aequo zajęły pary: Ewa Mielca-
rzewicz/Andrzej Chmielewski oraz Ste-
fan Bernat/Piotr Tyranowski. Zwycięzcy

otrzymali drobne świąteczne upominki.
Kolejny turniej odbędzie się 2 czerwca –
z okazji Dni Puszczykowa. Zapraszam po-
nownie do sali BM CAK. Turniej roz-
pocznie się o godzinie 10:00. /CAS/jh

300 m M
1. Ziomek Krystian Gim2
2. Dziedzic Piotr Gim1
3. Pytlak Piotr Gim2

1000 m M
1. Kutschenreiter Piotr Gim2
2. Halicki Krzysztof Gim2
3. Lerczak Michał Gim2

1000 m K
1. Płócienniczak Agata Gim2
2. Rost Zuzanna Gim2

2000 mM
1. Fabisiak Mateusz Gim2
2. Szcześniak Tomasz Gim2
3. Nagórski Karol Gim2

Skok w dal K
1. Woelke Agata Gim1
2. Matla Agata Gim2
3. Barcz Weronika Gim1

Skok w dal M
1. Grześkowiak Eryk Gim1
2. Majewski Brajan Gim1
3. Wachowiak Aleks Gim2

Pchnięcie kluą K
1. Retinger Martyna Gim1
2. Stachowiak Anna Gim2
3. Jujeczka Sonia Gim2

Pchnięcie kulą M
1. Koszela Sebastian Gim1
2. Wachowiak Patryk Gim2
3. Kasprzyk Adrian Gim2

Rzut oszczepem M
1. Nowicki Szymon Gim1
2. Kwieciszewski Maksymilian Gim2
3. Frankowski Jakub Gim2

Sztafeta 4x100m
1. Gimnazjum 1; 2. Gimnazjum 2

Mistrzostwa Powiatu 
odbędą się 9 maja w Żerkowie.

Joanna Ziółkowska 
Joanna Hejnowicz

LIGA TENISA STOŁOWEGO

W turnieju startują tylko mężczyźni,
chociaż bardzo serdecznie zapraszamy
również panie. Po dwóch turniejach na

czele stawki w kategorii „Junior Gim-
nazja” plasują się Jakub Zielewicz, Pa-
weł Bakun i Kacper Mazur, natomiast w

kategorii „Senior” czołówkę stanowią 
Jacek Mazurek, Jacek Kowal i Piotr
Zielewicz. III runda ligi zostanie roze-
grana 28 kwietnia o g. 15:00. 

Finałowy turniej ligi odbędzie się 
12 maja o godzinie 15:00. Weźmie w nim
udział czterech najlepszych zawodni-
ków. Zapraszamy! /CAS/jh

Od 24 marca na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 toczą się
rozgrywki Puszczykowskiej Ligi Tenisa Stołowego. 
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PTS Puszczykowo reprezentowało 7 zawodników: J. Stan-
dar, J. Mikołajczak, J. Kędziora, J. Mazurek, W. Pawlik, W. Woj-
da i P. Bakun. Najlepiej spisał się Paweł Bakun, który w ka-
tegorii juniorów wywalczył złoty medal i oraz pierwsze
miejsce w całym cyklu 3 turniejów. Bardzo dużo emocji do-
starczały pojedynki najmłodszych zawodników klas 1–3
szkół podstawowych, gdzie J. Standar zajął 4, a J. Mikołajczak 
5 miejsce. Kolejna kategoria chłopców klas 4–6 również przy-
niosła wiele wrażeń z bardzo długimi i zaciętymi pojedynka-
mi i nieoczekiwanymi zmianami akcji. Po jednym zwycięstwie
w grupie zanotowali W. Pawlik i J. Kędziora. 

ZŁOTO W SŁUPCY

Dzień wcześniej, w sobotę 31 marca Mateusz Kędziora wal-
czył w ogólnopolskim turnieju juniorów młodszych. Mimo bar-
dzo wyrównanych pojedynków Mateusz zakończył turniej na
fazie grupowej. PTS

Siedmiu zawodników badmintonowej sekcji PTS
Puszczykowo wzięło udział w Mistrzostwach Miasta
Słupcy III w badmintonie, które odbyły się 
1 kwietnia. 

WIELKOPOLSKI TURNIEJ ORLIKA

16 kwietnia na Orliku przy ulicy Jarosławskiej odbyła
się eliminacyjna runda Wielkopolskiego Turnieju
Orlika. Chłopcy szkół podstawowych rozgrywali
mecze w piłkę nożną, zaś dziewczęta z gimnazjów 
– mecze streetball`a.

W turnieju piłki nożnej wzięło udział sześć zespołów: ZS
Krosno, SP Plewiska, SP Komorniki, SP Dopiewo, SP Wiry,
SP2 Puszczykowo. Utworzono dwie grupy po trzy zespoły. 
W pierwszej znalazły się Krosno, Wiry i Plewiska, w drugiej
Komorniki, Dopiewo i Puszczykowo. Z grupy pierwszej do fi-

nału wyszedł zespół z Krosna, z drugiej zespół z Puszczyko-
wa. W finale nasi chłopcy ulegli zespołowi z Krosna 0:2. Do
II rundy awansował jedynie jeden zespół – Krosno. Mamy na-
dzieję, że powiedzie im się w dalszej rywalizacji. Zawodnikom
z Puszczykowa gratulujemy dojścia do finału I rundy. 

Natomiast do turnieju streetball`a dziewcząt zgłosiło się sie-
dem drużyn: dwa zespoły z Gimnazjum nr 1 (Puszczykowo 1 I,
Puszczykowo 1 II), trzy zespoły z Gimnazjum nr 2 (Pusz-
czykowo 2 I, Puszczykowo 2 II, Puszczykowo 2 III) oraz dwa
zespoły z Gimnazjum w Dopiewie (Dopiewo I, Dopiewo II).
Tu również utworzono dwie grupy. W grupie A znalazły się
drużyny Dopiewo I, Puszczykowo 2 III, Puszczykowo 1 I, Pusz-
czykowo 1 II. Natomiast do grupy B trafiły zespoły Puszczy-
kowo 2 I, Puszczykowo 2 II i Dopiewo II. W końcowej kla-
syfikacji na pierwszym miejscu uplasował się zespół pierwszy
z Gimnazjum nr 2, na miejscu drugim zespół pierwszy z Gim-
nazjum w Dopiewie – te dwa zespoły awansowały do II run-
dy. Kolejne miejsca zajęły: Puszczykowo 2 III, Puszczyko-
wo 1 I, Puszczykowo 2 II, Dopiewo II, Puszczykowo 1 II. 

Warunki atmosferyczne nie były sprzyjające i ciężko się grało
przy niskiej temperaturze i dużym wietrze, dlatego serdecznie
dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w turnieju i spor-
towy wysiłek. /CAS/jh

LOSOWANIE DO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ZESPOŁÓW NIEZRZESZONYCH
Z okazji Dni Puszczykowa rozegrany zostanie między
innymi Turniej Piłki Nożnej Zespołów Niezrze szonych.
Losowanie odbędzie się 19 maja 2012 roku o godzinie
17:00 w budynku Centrum Animacji Sportu przy ulicy
Kościelnej 7 (teren dawnego MOSiRu). 

Pierwsze mecze eliminacyjne będą rozgrywane w niedzielę 
20 maja od g. 9.00 na Orliku przy ulicy Nowe Osiedle. W przy-
padku, gdy będzie konieczne dalsze rozgrywanie eliminacji – od-
będą się one w sobotę 26 maja. Półfinały, mecz o trze  cie miejs-
ce oraz finał rozegrane zostaną 2 czerwca o g. 9.00 na Orliku przy
ulicy Jarosławskiej. Zapraszamy! /CAS/jh 




