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Z okazji 50. urodzin życzymy naszemu miastu:

aby piękniało z dekady na dekadę, będąc domem,
do którego wraca się z utęsknieniem;

aby miało wyłącznie dobrych mieszkańców,
którzy potrafią uszanować i docenić jego wyjątkowość;

aby zawsze rządzili nim gospodarni włodarze,
pomnażający jego dobra i eliminujący niedoskonałości.

PUSZCZYKOWO ROZKWITAJ PRZEZ KOLEJNE
DZIESIĘCIOLECIA!
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WYDARZENIE

Klub Olimpijczyka im. Marka Łbika
w Puszczykowie, który organizował pik-
nik wspólnie z Biblioteką Miejską im.
M. Musierowicz oraz Agencją zimow-
ska.pl, zaprosił na festyn znanego chyba
wszystkim fanom Kolejorza Bartosza Bo-
sackiego i Piotra Mowlika, którzy razem
z burmistrzem Puszczykowa Andrze-
jem Balcerkiem otwierali imprezę i wrę-
czali nagrody w Turnieju „Szóstek” o Pu-
char KS WARTA Poznań. Zwyciężyła
drużyna „Łęczyca I”, królem strzelców
został Bartosz Skrzypczak (13 bramek),
najlepszym bramkarzem Leszek Wojt-
kowiak, a najlepszym zawodnikiem tur-
nieju Jakub Drajerczak. Na Pikniku nie
mogło zabraknąć także olimpijczyka
Marka Łbika patrona Puszczykowskie-
go Klubu.

Olbrzymie wrażenie zrobił na pusz-
czykowianach pokaz żonglerki piłką
w wykonaniu rekordzisty Guinnessa
w Żonglowaniu Piłki Głową – Andrze-
ja Kukli z Krakowa, który ma na swoim
koncie 31.500 podbić w czasie 3 godz.
59 min! Swoich sił w żonglerce mógł
spróbować każdy, ponieważ jednym
z punktów pikniku były Mistrzostwa
Wielkopolski w Żonglerce Piłkarskiej
o Puchar Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego, w których wystartowało
prawie 70 zawodników i zawodniczek
w różnym wieku. W kategorii kobiet
zwyciężyła Agata Ławniczak, wśród se-
niorów – Waldemar Kamiński, a najlep-
szym w kategorii juniorów został Łukasz
Wolniak, który wygrał też rywalizację
w kategorii Open.

Oczywiście na Bajkolandii nie mogło
też zabraknąć bajek. Dzieci obejrzały,
a właściwie uczestniczyły w spektaklu
„Akademia Pana Kleksa”, mogły też

PIŁKARSKA BAJKOLANDIA
Piłka nożna była w tym roku motywem przewodnim III już edycji
Bajkolandii z Olimpijczykami czyli Piłkarskiego Pikniku Rodzinnego.
Jako, że za kilkanaście dni rozpocznie się piłkarska fiesta EURO 2012
w Puszczykowie mogliśmy poczuć przedsmak nie tylko piłkarskich
zmagań, ale także z bliska zobaczyć czy zrobić sobie zdjęcie z kilkoma
znanymi przed laty i dzisiaj piłkarzami Kolejorza.

wyszaleć się na dmuchanych zamkach,
czy bawić się wspólnie z animatorami
z zimowiska.pl, na torze przeszkód,
trampolinie, torze z gokartami. Wielu
z ciekawością zaglądało też do wozu bo-
jowego strażaków OSP z Puszczykowa,
który zaparkował na parkingu.

Na scenie pojawili się też młodzi ar-
tyści uczestniczący w zajęciach prowa-
dzonych w Centrum Animacji Kultury.

Prawdziwą furorę zrobiło dmuchane
boisko do piłkarzyków, z żywymi piłka-
rzami. Swoich sił w tej nietypowej kon-
kurencji spróbowało wielu młodych i star-
szych puszczykowian niezależnie od
płci.

Tradycyjnie nie zabrakło też strawy
cielesnej, a na zmęczonych sportowymi
atrakcjami uczestników, czekały grillo-
wane potrawy, kawa, herbata i oczywiś-
cie pyszne ciasta. red
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SAMORZĄD

TEGO DNIA BĄDŹMY WSZYSCY RAZEM

2 czerwca będziemy obchodzić Dni
Puszczykowa. W tym roku będą one bar-
dzo szczególne. Jak wszyscy z pewnoś-
cią wiedzą nasze miasto obchodzić będzie
także 50. lecie nadania praw miejskich.
Takie okrągłe rocznice nastrajają do
wspomnień, refleksji, porównań. W na-
szym mieście mieszka przecież jeszcze
wiele osób, pamiętających czasy, kiedy
Puszczykowo nie było miastem i sąsia-
dowało z Puszczykówkiem i Niwką,
w wakacje po Warcie pływał pasażerski

statek. W ciągu tego półwiecza wiele się
zmieniło i wciąż zmienia. Przybywa do-
mów nowych, mieszkańców, powodów
do dumy, ale też i problemów.

Jednak 2 czerwca proszę zostawić
wszystkie problemy za sobą. Na teren
Centrum Animacji Sportu, bo podobnie
jak w ubiegłym roku Dni Puszczykowa
odbywać się będą na terenie przy ul. Koś-
cielnej, zabrać tylko uśmiech i dobry
humor.

Przygotowując program tych jubileu-
szowych Dni Puszczykowa mieliśmy
na uwadze wszystkich mieszkańców na-
szego wspaniałego miasta. Wszystkich
bez wyjątku. Wiem, że wielu z nas nie
wyobraża sobie takiego festynu bez
sportowej rywalizacji. Dlatego amatorzy
aktywnego świętowania już od rana
będą mogli uczestniczyć w wielu zawo-
dach i meczach. Rywalizacja toczyć się
będzie na boiskach, tenisowych kortach
i stołach, szachowych planszach i kar-
cianych stolikach. Zawody organizują
także wędkarze.

Jestem przekonany, że wszystkim
spodoba się także pomysł zaproszenia do
wspólnego świętowania ułanów i ama-
zonek z Ochotniczego Reprezentacyjnego
Oddziału Ułanów Miasta Poznania w
Barwach 15. Pułku Ułanów Poznań-
skich, pod komendą puszczykowianina
rotmistrza Romana Kusza. Przemarsz uli-
cami miasta, kadryl oraz pokazy ułań-
skich umiejętności na pewno przypadną
wszystkim do gustu, zwłaszcza, że jeź-

dziectwo jest w Puszczykowie bardzo po-
pularne. Dodatkowym elementem tej
współpracy będzie wystawa fotografii
i ułańskich akcesoriów, którą kawale-
rzyści przywiozą ze sobą do naszego
miasta. Mogli ją już obejrzeć poznania-
cy, ponieważ była eksponowana na
płycie Starego Rynku w sobotę 19 maja
podczas Nocy Muzeów.

Nie zapomnieliśmy także o muzycz-
nych atrakcjach. Na scenie pojawią się
gwiazdy znane tysiącom fanów oraz ar-
tyści, którzy tworzą dla mniejszego gro-
na wielbicieli. Oprócz Luxtorpedy, pusz-
czykowianki Małgorzaty Ostrowskiej,
która zaprosiła do nas swoich gości na
scenie zobaczymy wiele zespołów
składających się z artystów, na co dzień
mieszkających w naszym mieście.

Bogaty program przygotowały również
organizacje pozarządowe działające w na-
szym mieście.

Dni naszego pięknego miasta to także
doskonała okazja, aby spotkać się ze zna-
jomymi, i po prostu miło spędzić czas.
Jak zwykle nie zabraknie stoisk z pysz-
nym jedzeniem, słodyczami, napojami.

Dlatego jeszcze raz zapraszam wszyst-
kich mieszkańców naszego miasta na Dni
Puszczykowa. Przyjdźcie wszyscy, za-
bierzecie ze sobą rodziny, znajomych
przyjaciół, nie tylko z naszego miasta.
Niech wszyscy zobaczą, że Puszczyko-
wo potrafi wspaniale się bawić.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa

Puszczykowo, w roku jubileuszu 50-lecia nadania
praw miejskich, miało zaszczyt być głównym
organizatorem oraz gospodarzem IV Wielkopolskiego
Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich.

Hasłem przewodnimi tegorocznego Forum jest cytat, do-
tyczący postaci Jana Pawła II, a pochodzący z publikacji prof.
Zenona Błądka: „Ty byłeś naszym natchnieniem i siłą w dro-
dze do niezawisłości, bywaliśmy u Ciebie, a Ty u nas, teraz Ty
pozostałeś pośród nas na zawsze, wspieraj nas, by Twoje prze-
kazy przekształcić w czyn”.

Idea konferencji zakłada integrację samorządów, instytu-
cji, organizacji pozarządowych oraz ugrupowań zaan-

gażowanych w działanie papieskich instytucji, dlatego tego-
rocznemu Wielkopolskiemu Forum Samorządowych Inicja-
tyw Papieskich towarzyszyła: prezentacja poszczególnych sa-
morządów w zakresie promocji, wydawnictw i związków
z Janem Pawłem II oraz wystawa „Dęby Rogalińskie” (Bib-
lioteka Miejska Centrum Animacji Kultury, ul. Wysoka 1, Pusz-
czykowo).

Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Met-
ropolita Poznański oraz Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego Marek Woźniak.

Ze względu na to, że Forum odbywało się w tym samym
dniu, co druk „Echa Puszczykowa” relację zaprezentujemy
w numerze czerwcowym. red.

IV WIELKOPOLSKIE FORUM SAMORZĄDOWYCH INICJATYW PAPIESKICH
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INWESTYCJE

Miasto rozstrzygnęło przetarg na budowę ulicy Langego. Wykonawca
wejdzie na plac budowy na początku czerwca, a koniec prac
zaplanowano na sierpień tego roku.

ZBUDUJĄ ULICĘ LANGEGO

W ramach tej inwestycji przewidzia-
na jest budowa kanalizacji deszczowej,
nawierzchni z kostki typu pozbruk oraz
chodników i ciągu pieszo-jezdnego.
Obecnie ulica ta ma nawierzchnię grun-
tową i nie posiada kanalizacji deszczo-
wej. Dlatego najpierw zostanie ułożona
kanalizacja, a dopiero później drogowcy
przystąpią do ułożenia podbudowy
i właściwej nawierzchni.

Prace będą prowadzone na odcinku
360 metrów.

Podobnie jak w przypadku prac
związanych z budowami ulic Matejki
i Nowowiejskiego, burmistrz A. Balce-
rek zorganizuje spotkanie z mieszkańcami
tej ulicy. Jego tematem będzie zapre-
zentowanie harmonogramu prac i utrud-
nień związanych z budową. Zebranie za-
planowano na 4 czerwca 2012.

Spotkania informacyjne organizowa-
ne przez burmistrza przed poważniej-
szymi pracami drogowymi, spotkały się
z bardzo dobrymi ocenami ze strony
mieszkańców. red

Na ulicy Poznańskiej zakończono
ostatnie prace gwarancyjne
(inwestorem jest Starostwo
Powiatowe w Poznaniu).

Ekipy drogowców usunęły usterki
związane z zapadającymi się studzien-
kami, zaniżeniami kostki brukowej na
chodnikach i przystankach.

Wykonane w maju prace były ostat-
nimi, które wykonawca modernizacji
ulicy Poznańskiej, przeprowadził w ra-
mach gwarancji. red

GWARANCYJNIE NA POZNAŃSKIEJ

Miasto rozstrzygnęło już przetarg na wykonanie tych prac. W I etapie robót wo-
kół budynku zostanie ułożony drenaż, do którego zostaną podłączone rynny.
W ten sposób deszczówka z dachu nie będzie już wsiąkała w ziemię wokół przedszkola.
Jeśli to nie wystarczy, aby osuszyć zawilgocone mury, wykonawca przystąpi do II eta-
pu, podczas którego przeprowadzi osuszanie samych murów i piwnicy. red

OSUSZĄ PRZEDSZKOLE
W czasie wakacji rozpoczną się prace związane z osuszaniem murów
i piwnic Przedszkola nr 3 „Leśni Przyjaciele”.

W kwietniu wykonano prace związa-
ne z cięciem sanitarnym drzew rosnących
w pasie drogowym kilkudziesięciu ulic
Puszczykowa. Zakres prac obejmował
przede wszystkim usuwanie suchych
gałęzi i konarów z koron drzew. Prace zle-

cono, ponieważ suche gałęzie stwarzały
realne niebezpieczeństwo zarówno dla ru-
chu samochodowego, jak też dla pieszych.
Wycięte gałęzie zostały na miejscu roz-
drobniony i wywiezione przez firmę,
która wykonywała usługę. red

LETNIE KWIATY

NOWY MAGAZYN OC

Na rondzie – skrzyżowanie ulic Koś-
cielnej i Poznańskiej posadzono nowe, let-
nie kwiaty. Nowa zieleń została zasadzona
także do kwietników ustawionych na
płycie Rynku, koło Biedronki. red

SANITARNE CIĘCIA

Budynek komunalny przy placu zabaw
przy ul. Czarneckiego zmienił swoje
przeznaczenie.

Po wykonanym remoncie przeniesio-
no tam magazyn OC. Przedtem budynek
stał pusty i notorycznie padał ofiarą
wandali. Teraz przeniesiono tam m.in.
sprzęt zmagazynowany na wypadek po-
wodzi.

Dodatkowo w obiekcie zamontowano
alarm i podłączono do monitoringu. red



– W maju komisja statutowa przekazała
do konsultacji społecznych projekt nowego
statutu Jakie będą dalsze losy tego projektu?

– Statut to zasadniczy dokument regulujący
podstawy samorządu terytorialnego. Projekt
opracowany przez komisję statutową został
przekazany do zaopiniowania pozostałym ko-

misjom Rady, a Burmistrz zarządził konsultacje społeczne
w tej sprawie. Następnie projekt statutu, uwzględniający po-
prawki wynikające z konsultacji, komisja przedłoży Radzie
Miasta, która ostatecznie zadecyduje o kształcie statutu.

– Jak radni planują w praktyce przeprowadzić konsul-
tacje, czyli komunikować się z mieszkańcami?

– Obecnie wiemy, że projekt zamieszczony został na stro-
nie internetowej miasta (www.puszczykowo.pl). Radni ocze-

kują na uwagi i propozycje do nowego statutu w formie okreś-
lonej zarządzeniem Burmistrza Puszczykowa czyli w formie
pisemnej, listownie na adres Urzędu Miejskiego ul. Podleśna
4 62-040 Puszczykowo albo drogą elektroniczną –
e-mail: statut@puszczykowo.pl.

Ponadto, w imieniu radnych Rady Miasta Puszczykowa,
zapraszam wszystkich mieszkańców na spotkanie, podczas
którego możemy porozmawiać o wszystkich problemach
Puszczykowa. Spotkanie odbędzie się 20 czerwca.

(szczegóły niżej)
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RADA MIASTA/INFORMACJE

JEST NOWY PROJEKT STATUTU MIASTA PUSZCZYKOWA
Ze Zbigniewem Czyżem, Przewodniczącym Rady Miasta Puszczykowa i Przewodniczącym
Komisji Statutowej rozmawia Bogdan Lewicki

ZAPROSZENIE
Radni Rady Miasta Puszczykowa zapraszają na

spotkanie z mieszkańcami Puszczykowa 20.06.2012
o godz. 18.00 w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie
ul. Wysoka 1

Tym razem licznie zgromadzona pub-
liczność miała okazję usłyszeć i zobaczyć
Beatę Rybotycką, śpiewającą aktorkę
związaną z krakowską „Piwnicą pod
Baranami”, której muzycznie towarzy-
szyli: na fortepianie Konrad Mastyło, na
kontrabasie Michał Chytrzyński i na
skrzypcach Michał Braszka.

Pani Beata rozpoczęła koncert nos-
talgicznie i refleksyjnie. Teksty Jana
Kantego Pawluśkiewicza, Moczulskiego,
czy znanego puszczykowskiej widowni
Andrzeja Sikorowskiego w wykonaniu
artystki zmuszały do zadumy. Jednak my-

lił się ten, kto przypuszczał, że ten nastrój
będzie królował podczas całego koncer-
tu. W kolejnej odsłonie spektaklu, na sce-
nie ujrzeliśmy artystkę fenomenalnie
śpiewającą szlagiery międzywojenne
m.in. Zuli Pogorzelskiej i Hanki Ordo-
nówny. Przy okazji dowiedzieliśmy się
jak to naprawdę było z piosenką z re-
pertuaru Ordonówny „Miłość ci wszyst-
ko wybaczy”, którą pani Beata zaśpiewała
w „Liście Schindlera” Stevena Spiel-
berga.

Dowcipne teksty piosenek, wspaniały
kontakt z publicznością, którą wciągnęła

Akcja będzie trwać od 1.06.2012 do 30.06.2012. W wyżej
wymienionych aptekach zostaną wystawione pojemniki na leki

PAWLUŚKIEWICZ I ORDONÓWNA
Owacją na stojąco zakończył się kolejny koncert zorganizowany
w Sali Jana Pawła II w Puszczykowie w ramach Puszczykowskich
Spotkań Kulturalnych.

do wspólnej zabawy – to wszystko spra-
wiło, że owacje na zakończenie koncer-
tu trwały, i trwały, i trwały.

Następny koncert zaplanowano na
29 czerwca br. Tym razem na scenie
Sali Jana Pawła II w Kościele pw św.
Józefa Oblubieńca NNP wystąpi An-
drzej Poniedzielski. red

ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW
Apteki „W Starym Domu” (ul. Dworcowa 22)
i „Alchemia” ( ul. Kościelna 7) w czerwcu 2012 r.
prowadzić będą zbiórkę leków przeterminowanych.

przeterminowane. Do pojemników należy wrzucać: tabletki,
drażetki, ampułki, syropy, krople, roztwory w szczelnych po-
jemnikach.

NIE NALEŻY WRZUCAĆ: aerozoli, termometrów, używa-
nych igieł i strzykawek.

Prosimy o wrzucanie leków bez kartonowych opakowań.
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RADA MIASTA

Pierwsze miesiące 2012 prace Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu zdominowały dwie kwes=e:
przyszłość Niepublicznego Przedszkola nr 2
„Stokrotka”, przy ul. Niepodległości oraz szanse
i kierunki rozwoju sportu w Puszczykowie.

Przyszłe losy Niepublicznego Przedszkola „ Stokrotka” to
bardzo ważny temat dla władz i mieszkańców Puszczykowa,
dlatego członkowie KEKiS czynnie wspierali burmistrza w roz-
wiązywaniu powstałego problemu. Z powodu rezygnacji (od
sierpnia 2012 r.) z dalszego prowadzenia Przedszkola „Sto-
krotka” przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek, które mo-
tywowały swe postanowienie względami finansowymi, zrodziła
się konieczność poszukania nowego podmiotu prowadzącego
placówkę. Podczas posiedzeń KEKiS kilkakrotnie dyskutowano
o tym problemie. Początkowo poproszono przedstawicieli
Urzędu Miejskiego, aby próbowali przekonać siostry do po-
nownego przemyślenia tej decyzji. Odbyło się nawet spotka-
nie z udziałem trzech zaproszonych do urzędu sióstr, pana bur-
mistrza i przewodniczącej KEKiS. Siostry stwierdziły jednak,
że nie mogą podjąć się dalej tego zadania, dlatego też UM
ogłosił konkurs w celu wyłonienia podmiotu prowadzącego to
przedszkole. Niedawno, bo 26.04.2012, miało miejsce za-
kończenie prac komisji konkursowej w składzie: Władysław
Ślisiński z-ca burmistrza, Piotr Łoździn skarbnik miasta,
Małgorzata Szczotka przewodnicząca Komisji Edukacji, Kul-

tury i Sportu, Katarzyna Świniarska pracownik ds. oświaty UM
oraz Agnieszka Kubiak przedstawiciel rodziców dzieci uczęsz-
czających do „Stokrotki”. Podczas dwuetapowej procedury kon-
kursowej, spośród pięciu złożonych ofert komisja najpierw, po
wnikliwej analizie, wybrała trzy, a później, po wysłuchaniu pre-
zentacji, rozmowie z oferentami i przyznaniu punktacji, zgod-
nej z regulaminem, komisja zarekomendowała panu burmist-
rzowi ofertę złożoną przez pana Krzysztofa Przybylskiego,
prowadzącego już w Puszczykowie jedno niepubliczne przed-
szkole, „Chatkę Kubusia Puchatka”, przy ul. Jarosławskiej.

Członkowie komisji na początku maja wizytowali też
wszystkie obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie naszego
miasta, by móc poznać konkretne potrzeby i szanse rozwojo-
we tych miejsc. Dyskusja nad ich wykorzystaniem, z jak naj-
większym pożytkiem dla mieszkańców, będzie toczyła się jesz-
cze na kolejnym posiedzeniu KEKiS. Wcześniej powstał jednak
specjalny zespół ds. koncepcji zagospodarowania terenu
byłego MOSiR-u (dzisiejszy CAS), który podczas kilku
zebrań, na których wypowiadali się ludzie najbardziej zaan-
gażowani w puszczykowskim sporcie, opracował wstępne kie-
runki rozwoju tego terenu, dla których priorytetem było to, aby
zaniedbany przez ostatnie kilka lat MOSiR, stał się na nowo
żywy i stwarzał możliwość korzystania przez mieszkańców
i przyjezdnych z ciekawej i nowoczesnej oferty rekreacyjno-
sportowej.

Małgorzata Szczotka

SPRAWY EDUKACJI
I SPORTU W PUSZCZYKOWIE

15 maja br. odbyło się trzecie posiedzenie Pusz-
czykowskiej Rady Działalności Pożytku Publiczne-
go, podczas którego omówiono m.in. niepra-
widłowości, które pojawiły się w rozliczeniach
zadań za 2011r. PRDPP wysunęła wnioski oraz za-
lecenia na przyszły rok.

Podczas posiedzenia został także omówiony pro-
gram aktywności organizacji pozarządowych pod-
czas Dni Puszczykowa i skonsultowano projekty
uchwał.

Zgłoszono także problem braku młodych ludzi w
organizacjach i wysunięto prośbę o rozpowszech-
nienie informacji w puszczykowskich szkołach o możli-
wości zgłaszania się osób - bezpośrednio do orga-
nizacji lub do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

Następne spotkanie w czerwcu. Informacja
znajdzie się na stronie internetowej miasta. KN

ZACHĘCAJĄ MŁODZIEŻ Panu
Władysławowi Hetmanowi

Radnemu Miasta Puszczykowa

wyrazy
głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MATKI
składają

radni Rady Miasta Puszczykowa
Burmistrz Miasta Puszczykowa

wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego
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ZMIANA W USTAWIE O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI

Sytuacja związana jest ze zmianą w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, która zaczęła obowiązywać
1 stycznia 2012 r., dlatego poniżej przedstawiamy, na jakim eta-
pie znajduje się wdrażanie tej ustawy w życie oraz jakie zmia-
ny wprowadza ona w dotychczas obowiązujących przepisach.

Po pierwsze znowelizowana ustawa (podobnie jak stara)
nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek posiadania kubła
i utrzymania go w czystości. Firma EKO RONDO, jedynie prze-
kazała nieodpłatnie pojemniki w użytkowanie mieszkańcom, któ-
rzy podpisali z nią umowę na odbiór nieczystości. Jeśli umowa
przestanie obowiązywać (najpóźniej nastąpi to 30 czerwca 2013
roku) firma będzie, miała prawo odebrać swoją własność lub od-
sprzedać ja wg ceny ustalonej między stronami.

Dlaczego umowa z EKO RONDO przestanie obowią-
zywać?

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy
całej Polski,a więc także Puszczykowa, nie będą mogli pod-
pisywać indywidualnych umów na odbiór odpadów z wybra-
nym przez siebie przedsiębiorstwem. Wszelkie obowiązki
związane z gospodarką odpadami komunalnymi przejmie w
przypadku Puszczykowa Związek Międzygminny SELEKT,
do którego należy nasze miasto. To on w przetargu wybierze
firmę, która będzie wykonywała te usługi na rzecz samorządu.
Niewykluczone, że również użyczą nieodpłatnie kubłów na czas
obowiązywania umowy.

Co zmiana przepisów oznacza dla przeciętnego miesz-
kańca Puszczykowa?

Po pierwsze uwalnia go od umów, które do tej pory musiał
podpisywać z przedsiębiorcami odbierającymi jego śmieci (te-
raz zrobi to za niego SELEKT). Po drugie – koniec z poszu-
kiwaniem najatrakcyjniejszej oferty wywozu śmieci. Miesz-
kańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną,
wyznaczoną przez Radę Miasta stawką. W zamian za to SE-
LEKT w imieniu miasta wybierze przedsiębiorcę, który
opróżni nasze kubły na śmieci, a ich zawartość wywiezie. Co
więcej, SELEKT będzie również sprawować nadzór nad dal-
szym losem odpadów. Wreszcie po trzecie, za selektywną zbiór-
kę będą pobierane niższe opłaty. Dzięki równej, bez wzglę-
du na ilość wytworzonych w danym okresie odpadów, stawce
za odbiór odpadów, nikomu nie będzie opłacało się podrzu-
cać śmieci ani do lasu, ani do sąsiadów. Zniknie też powód,
żeby śmieci pozbywać się przez spalanie w domowych
piecach – co mimo, że jest niezgodne z prawem i szkodliwe

Niektórzy mieszkańcy Puszczykowa mający umowy
na odbiór odpadów komunalnych przez firmę Eko
RONDO są zaniepokojeni informacjami, że firma
zamierza zabrać od nich użytkowane przez nich
do tej pory pojemniki na odpady.

dla zdrowia nadal stanowi pro-
blem w wielu miejscach kraju.

Nowelizacja ustawy śmiecio-
wej wiąże się z potrzebą dosto-
sowywania polskiego prawa do
ustawodawstwa Unii Europej-
skiej. Ten „sposób” na śmieci ko-
munalne to metoda, która sprawdziła się już z powodzeniem
w większości krajów europejskich.

Co będzie się działo z odebranymi z posesji śmieciami?
W przypadku Puszczykowa i 17 innych okolicznych gmin,

za dalszy los odpadów odpowiada Związek Międzygminny Cen-
trum Zagospodarowania Odpadów SELEKT, do którego na-
leży nasze miasto.

SELEKT już dzisiaj kieruje wszystkie odpady do sortow-
ni w Piotrowie, koło Czempinia. Tam są wyodrębniane surowce
wtórne. W przyszłości wszystko, co nie będzie wysegregowane
trafi do kompostowni w celu stabilizacji, a część mineralna do
rekultywacji składowisk odpadów. Przetworzone odpady zie-
lone będą mogły stanowić materiał użyźniający. Po opracowaniu
technologii, będą mogły być stosowane w rolnictwie.

Odzyskane surowce wtórne zostaną sprzedane do zakładów
zajmujących się ich przetwarzaniem w pełnowartościowe wy-
roby. Z odpadów komunalnych separowane będą odpady nie-
bezpieczne np. baterie. Zakład będzie przekazywał je do uty-
lizacji. Zajmie się także przerobem odpadów budowlanych.

Powstanie Związku i Centrum Zagospodarowania Odpa-
dów SELEKT miało na celu uregulowanie i ujednolicenie za-
sad gospodarowania odpadami na terenie gmin członkowskich
oraz zintensyfikowanie działań zmierzających do znacznego
zredukowania ilości wytwarzanych odpadów. red

1 lipca 2012 r. – sejmik województwa uchwali aktualizację
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w spra-
wie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje
do zagospodarowania odpadów, czyli wskazane miejsca, gdzie
będą przetwarzane odpady: np. spalane, sortowane, kompos-
towane.

1 stycznia 2013 r. – do tego czasu gminy powinny uchwalić lo-
kalne regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gmi-
ny. Do tego czasu gminy są zobowiązane również wyznaczyć
stawki opłat i szczegółowe zasady ich ponoszenia. Tego dnia roz-
poczną się kampanie edukacyjno-informacyjne dla mieszkań-
ców na temat nowych zasad odbioru odpadów w ich gminie.

1 lipca 2013 r. – zatrudnione przez gminy firmy odbierają śmie-
ci na terenie całego kraju – Polska dołącza do europejskiego stan-
dardu zagospodarowania odpadów. Każdy mieszkaniec może
oddać dowolną ilość śmieci. Uwaga! Osoby segregujące
śmieci są premiowane: płacą mniejsze rachunki za odpady!
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AKCJA „NAKRĘTKA”
I NIEZWYKŁE SPOTKANIE

Niewysoka dziewczyna o ujmującym
uśmiechu zaskoczyła wszystkich, kiedy
pokonała schody na drugie piętro. Nie
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to,
że Justyna nie ma jednej nogi i porusza
się przy pomocy kul. Skąd pomysł tej wi-
zyty? Otóż od kilku miesięcy w budyn-
ku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr
1 trwa akcja „NAKRĘTKA”. Uczniowie
zbierają nakrętki po napojach i chemii
gospodarczej, które następnie trafiają do
pani Justyny. Ta dzielna dziewczyna je se-
greguje, po czym dostarcza do recyklin-
gu, dzięki czemu pozyskuje środki na za-
kup protezy, której koszt jest niebagatelny
– wynosi aż 137 tysięcy złotych!

Justyna Krawczyk zachorowała na
raka kości w wieku ośmiu lat, pokonała
go, ale po kilku latach nastąpiły inne
komplikacje zdrowotne. Lekarze kazali
wybrać: noga albo życie. Dla wielu
byłby to dramat nie do pokonania, ale nie
dla Justyny. Nie tylko wybrała życie, ale
nawet w braku kończyny upatruje swoją

wyjątkowość! Tym stwierdzeniem po-
ruszyła tłum nastolatków.

Ta młodziutka kobieta dziarsko przy-
stąpiła do pozyskania funduszy na pro-
tezę, która ułatwi jej codzienność. Po-
ruszając się o kulach czy na wózku,
trudno jest chociażby samodzielnie robić
zakupy. Każdy w pełni sprawny człowiek
nie zdaje sobie sprawy z problemów osób
niepełnosprawnych, ale każdy może po-
móc – zamiast wyrzucić coś tak zbędnego
jak nakrętki po soku czy płynie do pra-
nia, wystarczy zbierać je i dostarczać do
budynku szkoły przy ul. Wysokiej. To nic
nie kosztuje, a może bardzo pomóc! Ju-
styna Krawczyk właśnie z takim prze-
kazem przyjechała do „jedynki”. Pełni
podziwu dla niej uczniowie wręczyli
jej bukiecik kwiatów i obdarowali kolejną
partią nakrętek.

Pani Beata Łukowiak, opiekunka ak-
cji „NAKRĘTKA”, obiecała dopilnować,
by następna partia nakrętek trafiła do pani
Justyny już posortowana, co bardzo ułat-

wi jej pracę. Plastik segreguje się według
takiego oto klucza: kolory biały, niebie-
ski i popielaty trafiają do jednego po-
jemnika, kolor czarny do drugiego, a po-
zostałe kolory do trzeciego.

Liczymy na to, że pani Justyna Kraw-
czyk następnym razem odwiedzi „je-
dynkę” już bez kul. Do tego czasu nie bę-
dziemy ustawać w zbiórce nakrętek oraz
innych formach pomocy dla niej. RR

W piątkowe przedpołudnie, 27 kwietnia br., na spotkanie
z gimnazjalistami z „jedynki” przyjechała pani Justyna Krawczyk.

Mocnym akcentem rozpoczęły
swoje starty w zawodach
pożarniczych druhny z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Puszczykowie.

W zorganizowanych 28 kwietnia w Ple-
wiskach 7. Powiatowych Zawodach
Strażackich uplasowały się na II miejscu.
Konkurencja była duża ponieważ w ćwi-
czeniach bojowych startowało łącznie
12 drużyn.

Gratulujemy ducha walki druhnom
z naszej jednostki. red

POŻARNICZE
SREBRO
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PSZCZELARZE OTWORZYLI SEZON
Członkowie Koła Pszczelarzy
Mosina-Puszczykowo oficjalnie
otworzyło sezon pszczelarski.
Na miejsce inauguracji nowego
sezonu, podobnie jak w ubiegłym
roku wybrali teren Szkółki Leśnej
w Nowinkach koło Mosiny.

Koło Pszczelarzy Mosina-Puszczy-
kowo może poszczycić się długą tradycją,
w tym roku obchodzi bowiem 80-le-
cie działania. Aktualnie zrzesza blisko
60 pszczelarzy.

Tradycyjnie w uroczystościach brały
udział całe pszczelarskie rodziny. Wśród
zaproszonych na uroczystość gości zna-
leźli się także Burmistrz Puszczykowa
Andrzej Balcerek, Waldemar Krzyżanow-
ski, zastępca burmistrza Mosiny oraz
Waldemar Waligórski, przewodniczący
Rady Gminy Mosina.

Kolejną tradycją mosińsko-puszczy-
kowskich pszczelarzy jest loteria fanto-
wa, która przygotowują na otwarcie
sezonu. Każdy jej los wygrywał, a pie-
niądze z losów jak zawsze zostały prze-
kazane na pokrycie kosztów koła. Ho-
dowcy pszczół przywieźli też do Nowinek
sporo akcesoriów niezbędnych do co-
dziennej pracy z owadami.

Miniona zima nie była jednak łaskawa
dla pszczelarze z Mosiny i Puszczykowa.

– Pszczoły przetrwały zimę w różnej
kondycji. Winę za to ponoszą nie tylko
przymrozki. Niektórzy pszczelarze mieli
problemy z nową zimową karmą. W tym
roku zastosowaliśmy pierwszy raz spe-
cjalną francuską „paszę”, która podczas
sroższych mrozów skrystalizowała się
uniemożliwiając owadom pobieranie
pokarmu. Zdarzały się przypadki, że
zimy nie przetrwało nawet 70 proc. ro-

dzin, kiedy normalnie ginie ułamek pro-
centa owadów – mówi Aleksander Fal-
bierski, prezes koła.

Jak mówił prezes Falbierski próbki
pasz są teraz badane przez producenta.

Pszczelarzy z Koła Mosina Puszczy-
kowo będziemy gościć również pod-
czas Dni Puszczykowa. Będą mieli swo-
je stoisko z żywym ulem, który zawsze
wzbudza olbrzymie zainteresowanie.
Oczywiście będzie można u nich też ku-
pić rewelacyjne, zdrowe miody. red

NOWY ZARZĄD BRACTWA KURKOWEGO
Józef Zawadzki
został wybrany Prezesem
Mosińsko-Puszczykowskiego
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
im. dr Tadeusza A. Jakubiaka.

Podczas walnego
zgromadzenia wy-
brano także zastęp-
cę prezesa, którym
został Zenon Mań-
kowski. W skład za-
rządu weszli także:
Sławomir Malecha — Kasjer, Mikołaj
Popławski — Sekretarz, Artur Ceglarek
— Strzelmistrz, Mieczysław Pieszyk —
Kwatermistrz i Jerzy Boruczkowski —
Członek Zarządu.

Nowy zarząd będzie kontynuował do-
tychczasowe działania skupiające się na
realizacji zadań statutowych, do których

należą m.in.: popularyzacja postaw pat-
riotycznych w społeczności lokalnej oraz
udział w turniejach strzeleckich. red
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KONKURS O UNII EUROPEJSKIEJ

W pierwszym etapie konkursu, klasy losowały po jednym
z krajów Unii Europejskiej, następnie dzieci zdobywały in-
formacje na ich temat i przygotowywały prezentacje. Podsu-
mowaniem zdobytej wiedzy były występy przed kolegami z in-
nych klas w sali gimnastycznej. Widzowie musieli odgadnąć,
jaki kraj był przedstawiany.

Mieniło się wszystkimi kolorami flag, rozbrzmiewała mu-
zyka i hymny z różnych krajów. Troje uczniów zagrało na gi-
tarze „Odę do radości”. W szkole pojawili się bogowie i bo-
ginie z Olimpu, włoska mafia, byk i torreador. Przybyła też
sławna grupa ABBA i śpiewacy takiej klasy, jak Andrea Bo-
celii i Gracjela. Nie zabrakło także tancerzy, którzy zapre-
zentowali Sirtaki – popularny taniec grecki zwany Zorbą. Pub-
liczność oczarowana była szczególnie choreografią do tańca
flamenco w wykonaniu hiszpańskich tancerzy oraz tańcem nie-
mieckim w wykonaniu tancerzy w białych koszulkach i krót-
kich spodenkach, którzy w tańcu zamieniali się kapelusikami.

W środę, 9 maja 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie świętowano Dzień Europy. Uczniowie
z klas od 0 do III wzięli udział w KONKURSIE O UNII EUROPEJSKIEJ. Konkurs swoim patronatem objęła
Europosłanka Sidonia Jędrzejewska, która ufundowała między innymi nagrody i dyplomy dla wszystkich
uczestników.

I miejsce zdobyła klasa I a – Włochy
II miejsce klasy 0b i 0c – Grecja
III miejsce klasa I c – Szwecja

Były wiatraki i tulipany z Holandii. Poznaliśmy króla i kró-
lową Szwecji i bohaterów książki „Dzieci z Bullerbyn”. Do-
wiedzieliśmy się też interesujących rzeczy na temat Francji.
Uczniowie przebrani na biało-czerwono z pomalowanymi twa-
rzami i chorągiewkami porwali swoim śpiewem całą salę. Po-
czuliśmy jakąś niezwykłą więź i siłę „...Bo wszyscy Polacy to
wielka rodzina, starszy, czy młodszy, chłopak, czy dziewczy-
na...”. Nie zabrakło też degustacji lokalnych potraw: oliwek,
sera fety, winogrona, pizzy i czekolady. Jury miało bardzo trud-
ny orzech do zgryzienia, oceniali taniec, śpiew, informacje na
temat prezentowanego kraju i stroje, a przy podsumowaniu
punktów dodawali jeszcze te za odgadnięcie nazwy kraju przed-
stawianego przez innych. red

16 kwietnia 2012 r. w PSM w Poznaniu Kurator Oświaty przyznał
tytuł laureata konkursów przedmiotowych.

Miło mi poinformować, że uczennica kl. II Gimnazjum nr 2 w Puszczyko-
wie, Klaudia Walkowiak, została laureatem kuratoryjnego konkursu z matematyki.
Laureaci konkursów przedmiotowych przyjmowani są do wybranego liceum nie-
zależnie od kryteriów rekrutacyjnych. Tytuł laureata zwalnia też Klaudię
z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Zwolnienie jest
równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu maksymalnej liczby punktów.

Gratulujemy naszej laureatce i życzymy dalszych sukcesów!
Zdjęcie z uroczystości podczas wręczania dyplomów (Klaudia pośrodku).

Beata Cielecka

KLAUDIA LAUREATEM!
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DLA DZIECI

Oczywiście organizatorzy nie zapomnieli o najmłod-
szych uczestnikach Dni Puszczykowa. Specjalnie dla
nich grupa animatorów Pozytywka PRO prowadzić bę-
dzie różnego rodzaju zajęcia. 

STREFA KOLORÓW
DLA WSZYSTKICH DZIECI

To miejsce z pewnością przypadnie do gustu wszyst-
kim dzieciom, które uwielbiają malować i rysować. Na
stoisku kolorowa buźka, każdy będzie mógł dać sobie
zrobić fantazyjne malowanie buzi. Na przystanku
kolorowa rączka jak sama nazwa wskazuje zdobę-
dziemy wspaniały tatuaż dziecięcy. Natomiast ci,
którzy zatrzymają się na stoisku kolorowe włosy, będą
mieli wykonane fantazyjne przeplatanki ze sznurkiem.
Oprócz tego na wszystkich czekać będzie kolorowy za-
mek, czyli malowanie, kolorowanie i wycinanie na tek-
turze falistej zamków połączone z sesją foto. Później
dzieci będą mogły zaprosić do zabawy rodziców, po-
nieważ w odrysuj mnie mamo i tato, dorośli będą od-
rysowywać swoje pociechy na dużych arkuszach pa-
pierów i wspólne kolorować. Ciekawie zapowiada się
także zabawa kolorowy miś, podczas której dzieci będą
rysowały i kolorowały gigantycznych misiów z wy-
ciętymi buźkami dla twarzy dziecka. Potem wszystkie
dzieci ze swoimi pracami będą miały fotograficzną ses-
ję. Pokaz gigantycznych baniek mydlanych z pewnością
zaciekawi nie tylko najmłodszych, ale także do-
rosłych. Bańki mydlane potrafi robić wielu, ale pusz-
czenie takich gigantów wymaga już większej umie-
jętności. 

STREFA PRZEDSZKOLAKA
To obszar, gdzie animatorzy przygotowali zabawy

i atrakcje oczywiście dla przedszkolaków. Dzieci będą
mogły do woli wyszaleć się na dmuchanym torze prze-
szkód, spróbować swoich sił w rzutach do celu. Co go-
dzinę odbywała się też będzie półgodzinna zabawa 
z chustą Klanzy. Każdy, kto widział linoskoczków ba-

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
• Składamy życzenia miastu. Podczas dni Puszczykowa każdy będzie mógł poczytać życzenia oraz sam wpisać się do księgi życzeń, w której znaj-

dują się wpisy znanych osób mieszkających w Puszczykowie (Zasłużeni dla miasta Puszczykowa, znani sportowcy, artyści itd.). Najciekawsze życze-
nia zostaną odczytane pod koniec dnia. Miejsce – namiot Urzędu Miejskiego.

• Prezentacja publikacji wydanej przez miasto pt. „Obiekty sakralne Puszczykowa” autorstwa Janusza Wesołowskiego i Małgorzaty Elżbiety Fajfer.
Książkę będzie można kupić w namiocie Urzędu Miejskiego. 

• Gdzie w Puszczykowie znajduje się figura Matki Boskiej Fatimskiej? Co widać z kościelnej wieży? – to tylko niektóre tajemnice, które odkryje 
J. Wesołowski przed tymi, którzy zdecydują się z nim pójść na godzinny rajd śladami miejsc kultu religijnego. Wymarsz godz. 13 sprzed kościoła
pw. pw. Matki Boskiej Wniebowziętej.

PROGRAM SPORTOWY – 
DNI PUSZCZYKOWA 2012 

27 MAJA
6:00 – Zawody wędkarskie – zakole Warty

28 MAJA – 1 CZERWCA
Tenis ziemny – seniorzy – eliminacje – korty CAS

1 CZERWCA
14:00 – Tenis ziemny szkoła podstawowa, gimnazja

– eliminacje – korty CAS

2 CZERWCA
9:00 – Tenis ziemny – szkoły podstawowe, gimnazja

– finały – korty CAS
9:30 – Siatkówka plażowa – boisko CAS

9:30 – Koszykówka – boisko CAS 

9.30 – finały Puszczykowskiej Ligi Piłki Nożnej 
SP i Gim – Orlik Jarosławska

10:00 – Badminton – SP 1
10:00 – Szachy – BM CAK
10:00 – Brydż – BM CAK 
10:00 – Tenis ziemny seniorzy – finały – korty CAS 
10:00 – Bieg przełajowy
11:00 – Rajd Nordic Walking 
13:30 – Tenis stołowy – SP 2

Najwcześniej już o godz. 11 sprzed Dworca PKP
wyruszy kawalkada jeźdźców z Ochotniczego Re-
prezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania
w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Trasa prze-
marszu wiedzie spod pomnika przy Dworcu PKP, ulicą
Poznańska, przez Rynek na teren CAS-u. Do udziału
w paradzie zapraszamy wszystkich chętnych. 

Od 11.30 trwać będą pokazy Amazonek, które zo-
baczymy m.in. w kadrylu. Zaraz po nich swoje umie-
jętności zaprezentują kawalerzyści.

Oficjalnie Dni Puszczykowa rozpocznie o godz.
12.30 uroczysta salwa armatnia Bractwa Kurko -
wego. 

Od godziny 12.30 zaczną się też występy na sce-
nie. Pierwsi pojawią się na niej artyści Arki Noego.
Potem w kolejności usłyszymy: 

13.50–14.35 laureatów Powiatowego Konkursu
Piosenki Małolata.

14.40–15.00 grupę gitarową prowadzoną przez
Carlosa Ramireza

15.05–15.50 grupy taneczne trenujące w BMCAK
Na godzinę 16 zaplanowano konkurs wiedzy o

Puszczykowie, a po 10 minutach na scenie pojawi się
Radosław Tys, pierwszy mieszkaniec Puszczykowa.

Następnie zostaną wręczone honorowe wyróżnie-
nia „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa”.

Po południu od godz. 17.05 na scenie pojawiać się
będą sportowcy, zwycięzcy trwających przez cały dzień
rozgrywek w różnych dyscyplinach sportowych. 

Na scenie nie zabraknie też puszczykowskich zespo -
łów. W godz. 18.30–20.10 zagrają: Hope, Federation
of Green Caroys, Grass Machine, The Breakaway.

T egoroczne Dni Puszczykowa są szczególne.
Będziemy świętować je w roku, w którym
Puszczykowo obchodzi swoje 50. urodziny. 

Kulminacją wieczoru będą występy gwiazd: 
20.30 Luxtorpeda.

A o 22.00–23.50 Małgorzata Ostrowska z gośćmi
(Maciej Sobczak i Marek Jackowski)

Jubileuszowe Dni Puszczykowa zakończy dysko-
teka, która wystartuje o północy, a poprowadzi ją 
DJ B@LU.

lansujących na linach wie, że to trudna sztuka. Maluchy
będą mogły także spróbować chodzić po linie …leżącej
na ziemi. Sporo śmiechu i wspaniałej zabawy dostarczą
z pewnością skoki w workach. W programie zapla-
nowano też zawody w przeciąganiu liny. Z jednej 
strony liny staną przedszkolaki, a z drugiej strony
przedstawiciele różnych grup wiekowych. Barwnie za-
powiada się też bitwa na kule papierowe dzieci kon-
tra rodzice. Animatorzy Pozytywki Pro przygotowa-
li też zabawy z tubami.

STREFA SZKOLNIAKA
W tej strefie dzieci będą mogły sprawdzić swoją cel-

ność trafiając do tzw. bramki celnościowo-spraw-
nościowej. Tego dnia na placu CAS „wyrosną” także
zamki-dmuchańce, na których dzieci będą mogły
bezpłatnie wspinać się i zjeżdżać do woli. Na każdym
stanowisku animacyjnym dzieci zbierają pieczątki. Po
uzbieraniu 5 pieczątek otrzymują drobne nagrody: ba-
lony, naklejki, słodycze.

KARUZELA
Dodatkowo na placu między komisariatem policji

i apteką rozbije się karuzela Round Up – ta zabawa bę-
dzie jednak odpłatna. 
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STOISKO NR 1. 
STOWARZYSZENIE ENTER-ART

W godzinach 15.00–17.00 odbywać się tam będą warsztaty ar-
tystyczne dla dzieci (animacje plenerowe, warsztaty bębniarskie,
warsztaty plastyczne). Podczas wspólnego poszukiwania skarbów
dzieci będą mogły malować, grać i skakać. Dla uczestników cie-
kawe niespodzianki i nagrody. 

Chcemy razem z Wami BYĆ BLIŻEJ PUSZCZYKOWA I POZ-
NAĆ NASZE MIASTO Z BLISKA. 

STOISKO NR 2. 
FUNDACJA POLSKICH

KAWALERÓW MALTAŃSKICH
W godzinach 12.30–15.00 organizatorzy tego stoiska przygotowali

warsztaty plastyczne oraz sprawnościowe dla dzieci i młodzieży
• „Sztuka na czas” – narysowanie w ciągu 20 minut karykatury
• Mini Turniej Rzutków 

STOISKO NR 3. 
FUNDACJA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

W godzinach 14.00–16.00 rodzice będą mogli nauczyć się wiązać
chusty do noszenia dzieci. 

Fundacja Aktywności Lokalnej realizująca projekt „Mam dziec-
ko – pracuję” zaprasza rodziców na warsztaty wiązania chusty.

STOISKO NR 4. 
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUSZCZYKOWA
Na tym stosiku będzie można zapoznać się z nowymi wydaw-

nictwami promującymi Puszczykowo m.in. pocztówkami z wi-
dokami współczesnego Puszczykowa, a także albumikami „Pusz-
czykowo dawniej”. Będzie także można spotkać się z autorami
publikującymi w Kurierze Puszczykowskim. 

Natomiast znana puszczykowska artystka Maria Gostylla-Pa-
chucka zaprezentuje akwarele i gobeliny. 

STOISKO NR 5. – STOWARZYSZENIE
PUSZCZYKOWO-CHATEAUGIRON

Na tym stoisku w godzinach 11.00–17.00 odbywać się będzie
prezentacja „Bretania – najpiękniejszy region Francji”.

Będzie też można porozmawiać o Bretanii i Francji, jej histo-
rii, kulturze, muzyce i kuchni francuskiej, a także związkach z na-
szymi przyjaciółmi z miasta partnerskiego Chateugiron.

Prezentacja folderów z najpiękniejszych miejsc Bretanii oraz
degustacja maślanych ciasteczek – specjalności Bretanii

STOISKO NR 6. 
FUNDACJA „MY DZIECIOM”

• godz. 12:00–15:00 konkurs plastyczny dla dzieci i młodziezy
• godz. 16:00–16:30 pokaz motocykli
• godz. 16:30–16.55 fitness dla dzieci oraz rozstrzygnięcie kon-

kursu plastycznego i wręczenie dyplomów (scena)

STOISKO NR 7. 
WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY

W POZNANIU – KOŁO MOSINA-PUSZCZYKOWO
Hodowcy pszczół przywiozą do Puszczykowa „żywy” ul:

czyli prawdziwy ul ze szklaną ścianką, przez którą będzie można
podglądać jak te pożyteczne owady zachowują się w „swoim
domu”. Pszczelarze zapraszają w godzinach 11.00 – 17.00 a swo-
je stoisko zatytułowali „Wszystko o pszczołach”. Oczywiście bę-
dzie też można zakupić świeże miody, czy kwiatowy pyłek. red

DDNNII  PPUUSSZZCCZZYYKKOOWWAA  22001122  
W organizację Dni Puszczykowa czynnie włączyły
się także organizacje pozarządowe działające 
w naszym mieście, przygotowując liczne stoiska 
z atrakcjami.
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KULTURA

Jako, że hasłem tegorocznego święta
bibliotek było „Biblioteka ciągle w grze”,
dzieci przybyły na turniej pomiędzy 
bajkami. Przygotowane konkurencje 
bajkowo-sportowe i rekordy wspólnie 
pobi jane przez całą grupę dzieci roz-
strzygnąć miały odwieczny spór, która
bajka jest najlepsza, najciekawsza, 
najmilej wspominana. Zaangażowanie 
i współpraca dzieci miały również do-
prowadzić do odczarowania prowa -
dzących imprezę pań zamienionych 

w Myszkę Mickey i Minnie. Jak za-
wsze dzieci nie zawiodły, zabawa mimo

BAJKOWY
TURNIEJ 
W piątek 11 maja zakończył się
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
Tradycyjnie z tej okazji odbyła się
Noc w Bibliotece dla dzieci. 

trudnych warunków pogodowych za
oknem była wspaniała. Pracownicy po-
wrócili do swoich prawdziwych postaci
i dzięki temu w drugiej części naszego

spotkania odbył się bal dla wszystkich
uczestników turnieju. Dziękujemy ser-
decznie wszystkim dzieciom za udział 
i wspólną zabawę. MB

Serdecznie zapraszamy na popis fortepianowy
będący uwieńczeniem całorocznej pracy uczniów
Iwony Grenda w ramach Pozytywki – Rozwijających
Pracowni Muzycznych (www.epozytywka.pl). 

W tym roku staramy się pokazać jak można cieszyć się
wspólnym muzykowaniem, więc oprócz solowych występów
będzie można zobaczyć i usłyszeć rodzinne zespoły stworzo-
ne specjalnie na tę okazję. Koncert odbędzie się w piątek, 
22 czerwca o godz. 17.00 w sali teatralnej Biblioteki Miejskiej
w Puszczykowie. Wstęp wolny! 

Więcej informacji pod nr. tel. 880 271 729.

FORTEPIANOWY POPIS

Biblioteka Miejska serdecznie zaprasza na uroczyste zakończenie semestru 

Akademii Seniora 
w dniu 30 maja 2012 r. o godz. 17.00

W programie:

• wykład prof. dr hab. Karol Olejnik „Polityka historyczna w obliczu wstąpienia Polski do UE” 

• piosenki z Kabaretu Starszych Panów w wykonaniu studentów Studia Aktorskiego 
Teatru Polskiego w Poznaniu, 

• słodki poczęstunek
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OŚWIATA

OBYCIE UMILA ŻYCIE

Uczestniczyły w nim trzyosobowe drużyny reprezentujące
szkoły podstawowe i gimnazja z gminy Śrem, Mosina i Pusz-
czykowo.

Co to są tar=nki? W jaki sposób jemy karczochy? 
– to tylko niektóre z pytań, na które musieli znać
odpowiedzi uczestnicy Międzygminnego Konkursu
„Obycie umila życie”, którego celem jest
propagowanie prawidłowych form towarzyskich
obowiązujących w kulturalnym świecie. Odpytywanie
ze znajomości savoir-vivre zorganizowano w Poznaniu
w hotelu Park nad Maltą. 

Finał konkursu poprzedzony był eliminacjami szkolnymi
i gminnymi. Gminę Puszczykowo reprezentowała Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Pusz-
czykowie w składzie: Ewa Sobkowiak z kl. IVa; Laura Milne
z kl. Va; Natalia Zawada z kl. Va.

Dziewczynki spisały się znakomicie i zajęły 3 miejsce. Lau-
reatki otrzymały nagrody książkowe i dyplomy. Serdecznie im
gratuluję!

Na widowni nasze zawodniczki były dopingowane przez ko-
leżanki z klasy IVa Zuzannę Bień i Joannę Służewską oraz z kla-
sy Va Marię Michalską, Michalinę Grzegorską i Natalię Ha-
siak.

Konkurs ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktycz-
ny. Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu nie mieli łatwego
zadania. Najpierw zawodnicy odpowiadali na pytania teo retyczne
np. Kto kończy rozmowę telefoniczną? Co to są tartinki? W jaki
sposób jemy karczochy? Następnie zawodnicy musieli podać
nazwisko autora i tytuł utworu muzycznego. Kolejne zadanie
polegało na podaniu nazwy i do czego stosujemy takie przy-
prawy jak: imbir, gałka muszkatołowa, kardamon. Potem
przyszedł czas na część praktyczną. Uczestnicy po obejrzeniu
scenki „URODZINY” musieli wskazać zachowania, które nie
były zgodne ze sztuką savoir-vivre. Innym zadaniem prak-
tycznym było zaprezentowanie jak i czym należy jeść łososia,
szparagi czy jajka w skorupkach ugotowane na miękko.
Uczestników konkursu odwiedziła ekipa TVP Poznań, a rela-
cję można było obejrzeć w Teleskopie.

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

Wiesława Walkowiak

Projekt obejmował zadania przewi-
dziane do realizacji w ciągu trzech dni:
„Dnia Lasu”, „Dnia Słońca” oraz „Dnia
Zdrowia”. Zadania, za które uczniowie
zdobywali punkty na rzecz klasy lub in-
dywidualnie, polegały m.in. na: wyko-
naniu plakatów – „Klasowe drzewo
z imionami dzieci”, „ Hasło promujące
ochronę lasów”, „Życzliwość i toleran-
cja”, podaniu przepisu na zdrową potra-
wę, rozwiązaniu testów i quizów na temat
zdrowego trybu życia, wykonaniu modelu
Ziemi (dzieci starsze) i pojazdu ekolo-
gicznego z surowców wtórnych (dzieci
młodsze). Dodatkowo w ramach „Dnia

Lasu” Małgorzata Kozaryn z Nadleś-
nictwa Konstantynowo przeprowadziła
prelekcję dla uczniów klas IV–V. na te-
mat „Formy ochrony przyrody w Polsce”
oraz „Ochrona sów”. W dniu finału, na
apelu szkolnym klasy I – III zaprezento-
wały piosenki i wiersze o tematyce eko-
logicznej a klasy IV – VI przedstawiły
scenki promujące ekologiczny tryb życia.
Wielką atrakcją finału „Dnia Ziemi” był
pokaz wiosennych nakryć głowy. Modelki
i modele z poszczególnych klas prezen-
towali przepiękne kapelusze przed bardzo
zacnym, przybyłym specjalnie na tą
okazję jury: Joanną Krupą (Kamila Pie-

DZIEŃ ZIEMI W DWÓJCE

chowiak-Marcinkowska) i Mar cinem
Tyszko (Michał Piotrowski) . 

Zainteresowanie konkursami było
ogromne, zaangażowały się wszystkie ze-
społy klasowe, a rywalizacja była bardzo
zacięta i wyrównana. Najlepszym uczest-
nikom przyznano nagrody. 

J. Ruszyńska, N. Kubiak, M. Żmudzka
nauczycielki SP2

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, uczniowie klas I – VI SP nr 2,
uczestniczyli w projekcie – „Tydzień Ekologii w Naszej Szkole”.
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OŚWIATA

WYPRAWA DO POZNANIA

Wyprawa była na tyle nietypowa, że
tym razem nie pojechali wynajętym au-
tokarem, ale zdecydowali się na środki
komunikacji publicznej. Na zbiórkę o 8:
50 na dworcu w Puszczykówku wszys-
cy przybyli punktualnie. 

Wiele emocji towarzyszyło jeździe
pociągiem, gdyż większość jechała nim

pierwszy raz. W Poznaniu trasę z dwor-
ca Poznań Główny do Kupca Poznań-
skiego przebyli na piechotkę, po drodze
zaliczając plac zabaw i tam robiąc sobie
przerwę na „małe co nieco”. W Kupcu
Poznańskim czekały na nich kolejne at-
rakcje: ruchome schody, które wywołały
dużo radości i film w kinie 5D pt: „Przy-

Uczniowie klas 0b i 0c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie
w poniedziałek, 23 kwietnia 2012 roku wybrali się do Poznania. 

gody małej gwiazdki”. Specjalne okula-
ry sprawiły, że obraz wydawał się być
trójwymiarowy. Ruszające się fotele,
bańki mydlane i pryskająca woda wy-
woływały to okrzyki radości, to prze-
rażenia. Efekty w kinie 5D sprawiają, że
ma się złudzenie, że jest się w środku ak-
cji filmu i że np. może nas połknąć
nadpływający rekin lub, że uderzy w nas
wystająca deska. Po filmie dzieci wybrały
się na Plac Kolegiacki, gdzie zrobiły so-
bie pamiątkowe zdjęcie z poznańskimi
koziołkami – jednym z symboli miasta
Poznania. Zwiedziły też Stary Rynek,
gdzie korzystając z pięknej pogody
zjadły pyszne lody i wysłuchały legen-
dy „O poznańskich koziołkach”.

W samo południe, gdy zegar wybił go-
dzinę dwunastą dzieci na własne oczy zo-
baczyły otwierające się drzwiczki nad ze-
garem i trykające się dwanaście razy
koziołki. Na dworzec zerówki wracały
tramwajem. To też było duże przeżycie
dla małych turystów, ponieważ większość
z nich jechała nim po raz pierwszy.
Droga powrotna minęła bardzo szybko,
na wspominaniu tego, co podobało się
najbardziej. Ten dzień był tak wypełniony
atrakcjami, że trudno ocenić to jedno-
znacznie. Ogólnie to była suuuuper wy-
cieczka! red

LAUREAT „ZŁOTEJ ŻABKI” 

Laureatem owego konkursu został Jakub Woltman, uczeń
klasy 5b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie. 

Śmiało można zatem powiedzieć używając słów organi-
zatorów konkursu, iż Kuba „należy do tych młodych ludzi, którzy łączą wyobraź-
nię z umiejętnością szukania niebanalnych rozwiązań”. Marta Madaj

Złota Żabka to konkurs, który przed jego uczestnika-
mi stawia zadania wymagające niestereotypowego myślenia
i działania, zdolności logicznego rozumowania oraz odwagi
w świadomym posługiwaniu się wiedzą matematyczną.

Dziękujemy Burmistrzowi 
Andrzejowi Balcerkowi 

za wykonanie utwardzenia ulicy

Mieszkańcy ulicy Akacjowej
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INFORMACJE

Joachim ma 21 lat i niestety zachorował już na raka mózgu. Po operacji
usuwającej guza doszło do porażenia rdzenia kręgowego. Joachimowi gro-
ził paraliż i wózek inwalidzki. Teraz po ciężkiej, kilkunastomiesiecznej re-
habilitacji Joachim chodzi o własnych siłach, biega, a nawet jeździ na rowerze.

Operacja jak i późniejsza radioterapia wywołały wielkie spustoszenie w jego
organizmie. Joachim obecnie cierpi na wiele powikłań związanych z porażeniem
w rdzeniu, które chce przezwyciężyć. W nietypowy sposób. Organizując wraz z oj-
cem wyprawę rowerową do Australii, pt. „Właśnie zwyciężam ze swoim rakiem
– czyli 10 000 kilometrów na rowerze przez Australię”.

Ma to być nie tyle wyczyn sportowy, lecz symbol walki z chorobą. Nadszedł
czas na szukanie środków. Przedsięwzięciu kibicują już: Ambasada Australii w War-
szawie – Patronat Honorowy, Prezydent Miasta Poznania – Patronat Honorowy,
Stowarzyszenie „Jeden Świat”, „Akademia Walki z Rakiem”. Od strony medial-
nej: National Geographic, portal Niepełnosprawni, radio wnet.

Fundacja Fiedlerów dołącza do tego grona. 17 czerwca 2012 zwiedzający
Muzeum Arkadego Fiedlera będą mogli wesprzeć Joachima. Przewidujemy
różne atrakcje: warsztaty, konkursy itp., z których dochód zostanie przekazany
na realizację marzenia Joachima. Więcej na www.fundacja-fiedlerow.pl

CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!
Anna i Radek Fiedler

Wszystkich miłośników Puszczykowa i okolic zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym
„Moje Puszczykowo ….i nie tylko ”. 

Uważamy, że Puszczykowo i jego otoczenie jest magiczne i chcielibyśmy z Państwa pomocą pokazać jak bardzo. 
Do 30 czerwca 2012 czekamy zatem na zdjęcia Puszczykowa i najbliższych okolic (Wielkopolski Park Narodowy, Rogalin,

Dęby Rogalińskie, Warta w tym rejonie, Osowa Góra itp.)
Zgłoszone prace będą prezentowane w formie wystawy w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie w lipcu br. 
Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody – bilety do Teatru Nowego i zaproszenie do restauracji Popas. 
Laureatów wyłoni specjalnie powołane jury, a nagrody zostaną uroczyście wręczone w Muzeum Fiedlera. Nagrodzone prace

będą zaprezentowane w Muzeum oraz opublikowane w Echu Puszczykowa, i umieszczone na stronach internetowych Fundacji
Fiedlerów i Muzeum.

Wydrukowane zdjęcia (w poziomie i w formacie 20X30) prosimy dostarczyć do 30 czerwca 2012 r. osobiście lub pocztą na
adres Muzeum A. Fiedlera, ul. Słowackiego 1 , 62-041 Puszczykowo, z dopiskiem Konkurs Fotograficzny. Należy też dołączyć
elektroniczną wersję zdjęcia na adres mailowy kontakt@fundacja-fiedlerow.pl lub na podpisanym nośniku (płycie) wraz z wersją
papierową (w formacie JPG; minimalna rozdzielczość: 1200x1600, maksymalny rozmiar pliku 5 MB). 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w sierpniu, szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.fundacja-fiedlerow.pl

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie 
– pokażmy jak piękne jest Puszczykowo i jego okolice. Aparaty w dłoń i do dzieła!

KONKURS FOTOGRAFICZNY W MUZEUM ARKADEGO FIEDLERA

JOACHIMA CZERNIAKA!
17 CZERWCA 2012 WSPIERAMY 

data ur. data zg.
Wiśniewski Edward Franciszek 9.01.1936 – 22.04.2012 
Pawlicka Izabela Czesława 25.05.1927 – 30.04.2012 

data ur. data zg.
Hetman Marta 28.07.1928 – 7.05.2012 
Szabelski Antoni 13.05.1941 – 15.05.2012

ODESZLI 
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– tymi słowami Fundacja dla Zwierząt Animalia pragnie zachęcić mieszkańców Puszczykowa do adopcji
bezdomnych psów, dla których los nie okazał się łaskawy, straciły bezpieczeństwo i miłość. FDZ Animalia
zajmuje się zwierzętami, które z terenu miasta trafiają do przytuliska, umieszcza je w domach tymczasowych,
hotelikach, zajmuje się adopcjami. Pod opieką fundacji aktualnie jest 48 psów i 24 koty. Poniżej
przedstawiamy część z nich, które są już gotowe do adopcji i pochodzą z terenu Puszczykowa. Dokładniejsze
opisy psów, więcej zdjęć oraz kontakt w sprawie adopcji zwierząt można zobaczyć na www.fdz-animalia.pl.
Dokładniejsze informacje można uzyskać też pod adresem mailowym: fdz.animalia@wp.pl 
i snuszkak@gmail.com

Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy
adopcyjnej. Jeśli nie możesz przygarnąć zwierzaka, a pragniesz pomóc zapraszamy 
na naszą stronę internetową w celu adopcji wirtualnej. Na Dniach Puszczykowa
zapraszamy do naszego stoiska, można będzie na nim porozmawiać z wolontariuszami 
i wesprzeć naszą działalność.

PIES Z PRZYTULISKA KOCHA MOCNIEJ

Tigra – 2 lata

Tytus – 1,5 roku

Masza – 1 rok

Brutus 
– 7 lat

Fox 
– 1 rok

Bruno – 1,5 roku

Misiek 
– 3 lata

Elvis 
– 4 lata 

Leoś – 2 lata

Louise 
– 1 rok
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PIŁKARSKIE DEKADY

W turnieju wzięły udział zespoły z ro -
cz ników: 1946–1955, 1956–1965 oraz
1966–1975. Mecze trwały 2x15 minut, 
a najstarsi startowali z dwubramkową
przewagą. Po emocjonujących pojedyn-
kach zawodnicy mogli posilić się

smaczną grochówką. Wyróżniającym
się piłkarzom i działaczom KP Las Pusz-
czykowo wręczono pamiątkowe dyplo-
my. Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za udział i gratulujemy fantastycznej
formy. /CAS/jh

Z każdej konkurencji indywidualnej do
finału wojewódzkiego awansowało trzech
pierwszych zawodników, natomiast ze
sztafet – dwie najlepsze. Nasi zawodni-
cy odnieśli ogromny sukces kwalifi-

kując się do kolejnego – wojewódzkie-
go – etapu rywalizacji. 

�����

• 100 m K – Marcelina Winkowska 
– 1 miejsce

GIMNAZJUM NR 2 W FINAŁACH WOJEWÓDZKICH
18 maja br. reprezentacje puszczykowskich gimnazjów wzięły udział 
w finałach rejonowych w lekkiej atletyce, które odbyły się 
na poznańskiej Olimpii. 

• 300 m M – Krystian Ziomek 
– 2 miejsce
Sztafeta szwedzka dziewcząt w skład-

zie Monika Łukaszewicz, Joanna Krzem-
kowska, Agnieszka Gagat, Marcelina
Winkowska – 2 miejsce. 

Młodym sportowcom gratulujemy i ży -
czymy kolejnych wygranych! /CAS/jh

WICEMISTRZOWIE POWIATU 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr1 w Puszczykowie osiągnęli duży
sukces zajmując II miejsce na Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego 
w czwórboju lekkoatletycznym. 

Miejscem zmagań było Tarnowo Pod-
górne. Zajęcie II miejsca dało awans na-
szym uczniom do finału rejonu. Na uwa-
gę zasługuje fakt, że w ubiegłym roku na
mistrzostwach powiatu chłopcy wywal-

czyli III miejsce. Skład drużyny: Hubert
Salamon, Marcel Świerczyński, Jakub
Zawartowski, Jakub Koszela, Jakub Wol-
tman, Grzegorz Strojny. Naszym spor-
towcom gratulujemy! W. Bartkowiak

FINAŁY POWIATU W LEKKIEJ ATLETYCE 
Po eliminacjach miejskich kolejnym etapem są
zawody powiatowe. 

Podczas finałów powiatu w Żerkowie 9 maja nasze gimnazja
zajęły bardzo dobre miejsca w następujących konkurencjach:
• 100 m K – Marcelina Winkowska – 1 miejsce, Agnieszka

Gagat – 3 miejsce, Joanna Krzemkowska – 4 miejsce. 
• 100 m M – Krzysztof Strojny – 2 miejsce, Jędrzej Mazur 

– 4 miejsce.
• 300 m K – Karolina Organiściak – 1 miejsce.
• 300 m M – Krystian Ziomek – 1 miejsce, 

Piotr Pytlak – 3. miejsce.

• 1000 m K – Agata Płócienniczak – 2 miejsce. 
• 2000 m M – Mateusz Fabisiak – 1 miejsce.

Sztafeta szwedzka dziewcząt (100 m, 200 m, 300 m, 400 m)
–  1 miejsce (Joanna Krzemkowska, Marcelina Winkowska, 

Agnieszka Gagat, Karolina Organiściak).
–  Sztafeta 4x100M – 1 miejsce (Sebastian Koszela, Szymon

Nowacki, Jędrzej Mazur, Krzysztof Strojny). 
–  Rzut oszczepem – Szymon Nowacki – 2 miejsce. 

Wszyscy awansowali do zawodów rejonowych, które miały
odbyć się na stadionie poznańskiej Olimpii. /CAS/jh

Orlik przy ulicy Nowe Osiedle gościł najstarszych piłkarzy Puszczykowa.
12 maja odbył się pierwszy przegląd dekad piłkarskich, zorganizowany
przez p. Leopolda Lipińskiego, KP Las Puszczykowo oraz Centrum
Animacji Sportu. 
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MEDALOWY WYJAZD DO NOWEGO TOMYŚLA
Siedmioosobowa ekipa badmintonistów 
z Puszczykowa odnotowała udany start w turnieju 
– Memoriał Ryszarda Burgiela, który odbył się 
21 kwietnia w Nowym Tomyślu. 

Tradycyjnie zawody rozpoczęły zmagania najmłodszych. 
W kategorii juniorów młodszych świetnie spisał się Mateusz
Kędziora, który w zaciętym finale uległ w trzech setach za-
wodnikowi z Przeźmierowa zdobywając srebrny medal. Z do -
brej strony pokazał się również Jędrzej Kowal, który po dłu-
giej przerwie spowodowanej kontuzją wygrał dwa pojedynki
w grupie. 

W grach podwójnych puszczykowianie też pokazali klasę.
Złoty medal przypadł w udziale M. Kędziory, który grał 
w parze z zawodnikiem z Przeźmierowa wygrywając w fina-
le z klubowym kolegą J. Kowalem i jego deblowym partne-
rem z Przeźmierowa. W kategorii juniorów pierwszy licen-
cjonowany turniej odnotował Paweł Bakun, który już w
grupie trafił na zwycięzcę całego turnieju B. Szukałę. Paweł
nieznacznie przegrał i mimo wygranych we wszystkich ko-
lejnych meczach zajął ostatecznie piąte miejsce. 

KRAULEM PO SREBRO
W 17 Międzynarodowym Mee=ngu Pływackim odbywającym się 
w Berlinie w dniach 27–29.04.2012 r. Filip Skibiński, uczeń III klasy
Szkoły Podstawowej nr 2 z Puszczykowa zdobył srebrny medal 
na dystansie 50 m stylem dowolnym z czasem 34.71 oraz czwarte
miejsce na dystansie 100 m stylem dowolnym z czasem 1.18.81. 

Więcej szczęścia Paweł miał w deblu gdzie z zawodnikiem
z N. Tomyśla zwyciężyli wszystkie pary i zdobyli złoty me-
dal. Po juniorach przyszedł czas na seniorów, gdzie dobrą for-
mę potwierdził Jakub Janaszek zdobywając złoty medal.

Trzecie miejsce i brązowy medal zdobył kolejny zawodnik
PTS-u Paweł Niewolinski. Chłopcy dobrze spisali się także w
deblu, gdzie nie mieli sobie równych. Rozgrywana kategoria
35+ również zdominowana została przez zawodników PTS-u.
Po zaciętym finale w 3 setach Jakub Krakowski pokonał daw-
nego medalistę Mistrzostw Polski, zawodnika z Obornik
Wlkp. W grze podwójnej Jakub w parze z P. Janaszkiem sta-
nęli na podium z brązowym medalem.

Trener badmintonowej sekcji PTS-u nie kryje zadowolenia
z dobrych wyników najmłodszych ale również starszych za-
wodników, których w Puszczykowie przybywa. 

Wielkie uznanie i podziękowanie należy się organizatoro-
wi turnieju w N. Tomyślu Panu Zbyszkowi Gorzelannemu, któ-
ry przez wiele lat był trenerem Puszczykowskich badminto-
nistów. PTS 

W zawodach startowały kluby z 7 pań-
stw: Niemiec, Rosji, Kanady, Danii, Au-
strii, Cypru oraz Polski, w sumie 595
uczestników.

Jednocześnie zakończyły się zawody
Grand Prix Śremu skupiające najlepsze

kluby z Wielkopolski ( 14 klubów), w któ-
rych to Filip zajął w klasyfikacji gene-
ralnej 5 miejsce, pokonując 52 zawodni-
ków. 

Filip na co dzień trenuje w klubie UKS
City Zen w Poznaniu. red
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MISTRZOSTWA PUSZCZYKOWA W BADMINTONIE 
28 kwietnia br. w sali gimnastycznej SP 1 rozegrana została I edycja
Mistrzostw Puszczykowa w badmintonie. 

Zawody rozgrywane były w czterech
kategoriach. Dzieci klas 1–3, dzieci klas
4–6 kategorii i kategorię OPEN mężczyzn
i kobiet. Wśród najmłodszych złoty me-
dal wywalczył Jakub Mikołajczak, któ-
ry po zaciętym trzysetowym pojedynku
pokonał w finale Jakuba Standara. Trze-
cie miejsce i brązowy medal przypadł
Kacprowi Przybylakowi. W starszej ka-
tegorii dzieci klas 4–6 pierwsze miejsce
zajął Wojtek Pawlik pokonując w finale
Jakuba Kędziorę. Brązowy medal w tej ka-
 tegorii zdobył Jakub Mączyński. 

W najliczniejszej kategorii turnieju –
OPEN mężczyzn, pierwsze miejsce przy-
padło Pawłowi Bakunowi. Paweł mimo
pierwszego startu w tej kategorii nie dał
szans starszym rywalom i zdobył złoty
medal pokonując w finale Przemka Ja-
naszka zeszłorocznego triumfatora mist-
rzostw. Trzecie miejsce i brązowy medal
wywalczył Jakub Krakowski. W Paniach
zwyciężyła Zuza Krakowska pokonując
Annę Mikołajczak i Weronikę Wojdę.

Również w sobotę 28 kwietnia odby-
wały się eliminacje do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży, które miały miejs-
ce w Ostrowie Wielkopolskim. Klub
PTS Puszczykowo reprezentował Mate-
usz Kędziora, któremu niestety nie udało
się wywalczyć awansu, ale odniósł kil-
ka zwycięstw w singlu i deblu dobrze pro-
gnozuje jak na pierwszy rok w kategorii
juniora młodszego. PTS

SREBRO PRZY SZACHOWNICY
Matylda Niedbała, uczennica klasy 2a Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie oraz Wojciech Niedbała, uczeń klasy 2a
Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina w Puszczykowie startowali w Półfinałach
Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w szachach na rok 2012 dla strefy centralnej. 

W turnieju rozgrywanym w dniach 20 i 21
kwietnia br. zawodnicy rozegrali 7 partii, tem-
po 60 minut na zawodnika w jednej partii. 

Matylda grała w grupie D9, dziewczyn do
lat 9. Z trzema zwycięstwami i czterema
przegranymi zajęła 10 miejsce, zdobywając 
V kategorię szachową. Matylda była o rok
młodsza od swoich prze ciwniczek i będzie
miała szansę poprawić swój wynik za rok 

w gru pie do lat 9. Wojciech grał w grupie ju-
niorów C15, zawodnicy urodzeni w latach
1997–1998. Z czterema wygranymi, dwoma
remisami i jedną przegraną zajął 2 miejsce,
zdobywając srebrny medal i awans do Mist-
rzostw Wielkopolski. 

Wyniki zamieszczono na stronie interneto-
wej Wielkopolskiego Związku Szachowego:
www.wzszach.poznan.pl red
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ŚWIĘTO „MAŁEJ” SIATKÓWKI 
12 maja 2012 roku w salach gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 2 
w Puszczykowie odbył się Turniej Mini Piłki Siatkowej, organizowany
przez Centrum Animacji Sportu z okazji 50-lecia Miasta Puszczykowa.

W turnieju wzięły udział dzieci z pusz-
czykowskich szkół oraz z zaprzyjaźnionej
szkoły w Rogalinku. Turniej zaszczycili
swoją obecnością Burmistrz Miasta Pusz-
czykowa – Andrzej Balcerek oraz Zastępca
Przewodniczącego Rady Miasta Pusz-
czykowa – Janusz Szafarkiewicz. 

Klasy czwarte grały dwójkami, klasy
piąte – trójkami, zaś klasy szóste –
czwórkami. Boiska były odpowiednio

mniejsze w stosunku do normalnego
boiska, które ma wymiary 18 m x 9 m.
Również wysokość siatki była zróżni-
cowana. Dwójki grały na siatce o wyso-
kości 200 cm, trójki – 210 cm, czwórki
215 cm dla dziewcząt i 230 cm dla
chłopców. Dodać należy, że normalna
żeńska siatka ma wysokość 224 cm, na-
tomiast męska – 243 cm. Dla dzieci 
w klasach czwartych i piątych przewi-

dziane są piłki o rozmiarze 4, a więc
mniejsze od klasycznej o rozmiarze 5 (tej
piłki używamy od klasy szóstej). 

W związku z faktem, iż wszyscy sę-
dziowie z Wielkopolskiego Związku
Piłki Siatkowej przebywali na wyjazdo-
wym szkoleniu, musieliśmy poprosić o sę-
 dziowanie zaprzyjaźnionych trenerów.
Dziękuję tutaj paniom Karinie Bucz-
kowskiej i Lucynie Dydzińskiej, panom
Kazimierzowi Dolczewskiemu, Stefa-
nowi Wieczorkowi oraz Przemysławowi
Hejnowiczowi za pomoc i wsparcie,
Ani Wierzbińskiej za czuwanie nad zdro-
wiem naszych podopiecznych, Ani Ku-
backiej za panowanie nad tym, by wszys-
cy nasi siatkarze mieli co pić i co jeść. 

Jednak najważniejsi na tej imprezie
byli młodzi ludzie, którzy mierzyli się nie
tylko z przeciwnikami, ale także z włas-
nymi słabościami. Byli też tacy, którzy
grać nie mogli, ale przyszli, by wspierać
swoich przyjaciół, pomóc przy po-
rządkowaniu sali czy przy obsłudze tab-
licy wynikowej. Dlatego wszyscy zostali
nagrodzeni, każdy otrzymał medal. 

Joanna Hejnowicz 

LIGA TENISA STOŁOWEGO ZAKOŃCZONA
W drugi weekend majowy zakończyły się rozgrywki
Puszczykowskiej Ligi Tenisa Stołowego. Liga była
rozgrywana systemem turniejowym, a w tym
ostatnim turnieju grało po czterech najlepszych
zawodników w swojej kategorii. 

W ostatecznej klasyfikacji w kategorii juniorskiej zwyciężył
Robert Antkowiak, drugie miejsce zajął Wojciech Niedbała, trze-
cie miejsce – Jakub Zielewicz, zaś czwarte Kacper Mazur.

W kategorii seniorów zwyciężył Jacek Mazurek, drugi był
Daniel Niedbała, na trzecim miejscu uplasował się Jacek Ko-
wal, zaś czwarte miejsce zajął Piotr Zielewicz. Wszystkie tur-
nieje przygotował i przeprowadził p. Zbigniew Gorzelanny. 

Mamy nadzieję, że liga wpisze się na stałe do kalendarza im-
prez sportowych Puszczykowa. A na razie zapraszamy na tur-

niej tenisa stołowego organizowany z okazji Dni Puszczyko-
wa, który odbędzie się 2 czerwca o godz. 13:30 w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie. /CAS/jh

3 maja Centrum Animacji Sportu zaprosiło amatorów kij-
ków na Majowy Rajd Nordic Walking. Trasa wiodła przez ma-
lownicze nadwarciańskie tereny Wielkopolskiego Parku
Narodowego. Na „strudzonych” wędrowców na mecie cze-
kało ognisko i kiełbaski. Trzeba przyznać, że wracali dość

szybko, bo na niebie gromadziły się granatowe chmury.
Udało się jednak zdążyć przed deszczem, więc imprezę na-
leży zaliczyć do udanych. Kolejny rajd NW zostanie zorgani-
zowany 2 czerwca z okazji Dni Puszczykowa. 

Start o godzinie 11:00. Zapraszamy! /CAS/jh

MAJOWY NORDIC WALKING






