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Znamy już laureatów fotograficznego
konkursu „Moje Puszczykowo
i … nie tylko”. 14 września w Muzeum
A. Fiedlera przedstawiono nagrodzone
prace. Konkurs zorganizowała Fundacja
Fiedlerów. Podczas uroczystości
ogłoszono wyniki konkursu, a laureatom
wręczono nagrody. Wszyscy zgromadzeni
mogli podziwiać zgłoszone zdjęcia, które
prezentowane są w galerii muzealnej.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem
– zgłoszono ponad 120 prac, pięknie ukazujących
magię Puszczykowa i jego najbliższych okolic.
Jury w składzie Daria Kmieciak, Jacek Gul-
czyński, Darek Soltan i Marek Fiedler miało niełat-
wy wybór. Ostatecznie zwyciężyła praca Artura
Chudzickiego, przedstawiająca Dęby Rogalińskie,
otrzymał on nagrodę ufundowaną przez Gospo-
darczy Bank Spółdzielczy w Mosinie. II miejsce
zajął p. Marcin Dobrychłop, który otrzymał bilety
do Teatru Nowego, również z pracą przedsta-
wiającą Dęby. III miejsce i zaproszenie do Re-
stauracji Popas wygrał Dariusz Roszak z fotografią
ruin zamku na wyspie na jeziorze Góreckim.

Dodatkowo jury przyznało 4 wyróżnienia pra-
com: Aldony Talarczyk, Łukasza Jakubiaka, Mi-
kołaja Popławskiego i Jerzego Pawlety.

Za niezwykłą pasję i zaangażowanie w konkurs
fotograficzny wyróżnienie przyznano też pani An-
nie Szczukockiej. Serdecznie gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy bardzo
za udział i przesłane prace. Zdjęcia można obej-
rzeć na stronie www.fundacja-fiedlerow.pl.

Anna Fiedler

MOJE PUSZCZYKOWO…
I NIE TYLKO
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SAMORZĄD

CO ODPOWIEDZĄ MIESZKAŃCY MIASTA?

Informacje dotyczące planów firmy
Geoprojekt, która chce zbudować su-
permarket przy ul. Magazynowej wie-
lokrotnie pojawiały się już na łamach
„Echa Puszczykowa”. Przypomnę, że
Urząd Miasta wydał w styczniu tego roku
decyzję o odmowie ustalenia warun-
ków zabudowy dla tej działki, która
została jednak uchylona przez Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze w Poz-
naniu do ponownego rozpatrzenia.

Plany budowy marketu od początku
wzbudzały wiele emocji, szczególnie
wśród puszczykowian, mających swoje
domy w pobliżu ulicy Magazynowej. Do
urzędu docierały wyłącznie opinie i pro-

testy osób negatywnie oceniających ten
pomysł. Radni również nie wyobrażają
sobie supermarketu przy tej ulicy. Także
moim zdaniem, nie jest to teren na
lokalizację handlowego obiektu wielko-
powierzchniowego. Perturbacje związa-
ne są z tym, że kwartał przy ul. Ma-
gazynowej nie ma uchwalonego miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, najdokładniej określającego
kryteria stawiane wszystkim obiektom
mającym powstać w takich obszarach.
Aby uniknąć w przyszłości podobnych
sytuacji i uporządkować planistycznie te-
ren, rozpoczęliśmy procedurę uchwale-
nia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla tego obszaru.
Jest to jednak czasochłonna procedura,
trwająca, co najmniej rok.

Jak widać to skomplikowana sprawa.
Na dodatek przedstawiciele inwestora
twierdzą, że do nich docierają sygnały od
mieszkańców popierających pomysł bu-
dowy marketu. Niedawno Geoprojekt
zwrócił się nawet do Urzędu Miasta
z propozycją zorganizowania profesjo-
nalnych badań opinii publicznej, które za
ich pieniądze mogłaby przeprowadzić
uznana firma np. OBOP, PENTOR. Za-
proponowali, abyśmy wybrali pytania,
które skierujemy do mieszkańców. Od-
powiedziałem, że to interesująca pro-
pozycja i warto wspólnie nad nią popra-
cować.

Sama idea zapytania mieszkańców
całego Puszczykowa na temat planowa-
nej inwestycji jest bardzo ciekawa. Mias-
to nie prowadzi takich badań ze wzglę-

du na koszty, jednak w tym przypadku
zostałyby one po stronie inwestora. Jeś-
li ankieta dojdzie do skutku, z jej wyni-
ków będziemy mogli uzyskać informa-
cje na temat oczekiwań zapytanych
mieszkańców. Trudno dzisiaj wyrokować,
jakich odpowiedzi udzielą mieszkańcy
naszego miasta. Może okazać się, że uwa-
żają, iż w Puszczykowie jest już wy-
starczająca ilość marketów, ale nie można
wykluczyć, że kolejny market nie prze-
szkadzałby im, a nawet byliby zadowo-
leni z jego powstania.

Jednak od razu chciałbym wyraźnie za-
znaczyć, że udzielone odpowiedzi, dzię-
ki którym poznamy opinie naszych
mieszkańców, nie będą obligowały mias-
ta do podejmowania żądnych wiążących
decyzji. Będzie to wyłącznie informacja
o oczekiwaniach mieszkańców. Ankieta
nie może przecież zastąpić obo-
wiązujących nas przepisów.

Kolejna inwestycja, o której rozpo-
częliśmy dyskusję to rozbudowa Szkoły
Podstawowej nr 1. Obecnie najbardziej
pragmatycznym rozwiązaniem wydaje się
dobudowanie do istniejącej bryły kolej-
nego fragmentu od strony ul. Podgórnej.
Pozwoliłoby to uzyskać dodatkowe
6 klas. To rozwiązanie jest moim zdaniem
najbardziej gospodarne i racjonalne.
Umożliwia np. wykorzystanie ist-
niejących węzłów sanitarnych. Sprawa
jest jednak na tyle świeża, że wymaga
jeszcze wielu dyskusji z Radą Miasta.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa

Od października STRAŻ MIEJSKA W PUSZCZYKOWIE
pracować będzie w następujących godzinach:

od poniedziałku do piątku – 7.00–20.00; soboty – 8.00–16.00

Telefony do Straży Miejskiej czynne w godzinach pracy:
(61) 819 40 11, 692 458 534

Całodobowy telefon alarmowy do Policji – 602 430 098
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24. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
Uchwały w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
oraz zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek to jedne
z najważniejszych uchwał podjętych podczas 24. sesji
Rady Miasta Puszczykowa. Jednak zanim radni
przystąpili do obrad uczcili minutą ciszy zmarłego
we wrześniu Jarosława Strzelczyka zasiadającego
w Radzie Miasta Puszczykowa III i VI kadencji.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 24. SESJI
RADY MIASTA PUSZCZYKOWA ODBYTEJ

18 WRZEŚNIA 2012 R.

Uchwała Nr 161/12/VI
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Rady Miasta Puszczykowa.
Dnia 7 września 2012 r. zmarł radny Rady Miasta Pusz-

czykowa – Pan Jarosław Strzelczyk. W tym stanie rzeczy Rada
Miasta Puszczykowa ma obowiązek stwierdzić w drodze
uchwały wygaśnięcie mandatu radnego.

Uchwała Nr 162/12/VI
w sprawie: aplikowania Miasta Puszczykowa o środki

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prio-
rytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „Indy-
widualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas
I–III szkół podstawowych”.

Dzięki realizacji projektu „Dobry Start” finansowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będzie
możliwa kontynuacja zajęć dydaktycznych i specjalistycznych
rozpoczętych w latach poprzednich. Głównym celem projek-
tu jest sprostanie wyzwaniom, jakie niesie ze sobą realizacja
nowej podstawy programowej wobec wszystkich uczniów,
a która wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspo-
magającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego in-
dywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego oso-
bistego rozwoju. Współczesny system edukacji staje przed
wieloma nowymi zadaniami i wyzwaniami, które są związa-
ne z przemianami społeczno-kulturowymi i wynikającą stąd
potrzebą otwarcia szkoły na dzieci o zróżnicowanych potrze-
bach edukacyjnych, rozwojowych i kulturowych.

Uchwała Nr 163/12/VI
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 100/11/VI Rady Miasta

Puszczykowa z dnia 18 października 2011 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulicy Mo-
renowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13.

Na wniosek właściciela nieruchomości, z uwagi na plany
inwestycyjne związane z zagospodarowaniem terenu propo-
nuje się zmianę powyższej uchwały Rady Miasta i rozszerzenie
obszaru objętego planem o działkę nr 555/27 w celu umożli-
wienia prowadzenia dalszych prac planistycznych zgodnie
z wnioskiem właściciela terenu.

Uchwała Nr 164/12/VI
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości

i zwolnień w tym podatku.
Nowe stawki podatku od nieruchomości uchwalone pod-

czas XXIV Sesji przez Radę Miasta obowiązujące na terenie
Miasta Puszczykowa wynoszą:

1. od gruntów:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,87 zł od 1 m2 powierzchni,

– pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych – 4,50 zł od 1 ha powierzchni,

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni;

2. od budynków lub ich części:
– mieszkalnych – 0,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej – 20,80 zł od 1 m2

powierzchni użytkowej,
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,

– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego — 6,24 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej;

3. od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych.
Od podatku od nieruchomości zwolnione są budynki lub ich

części, budowle oraz grunty zajęte na:
1. prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciw-

pożarowej;
2. prowadzenie działalności kulturalnej.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą podatku
od nieruchomości od budynków lub ich części, budowli oraz
gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak czytamy w uzasadnieniu górne granice stawek kwoto-
wych określone w art. 5 ust. 1 ww. ustawy, obowiązujące
w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na na-
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stępny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźni-
kowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierw-
szego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w sto-
sunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r.
wzrost stawek maksymalnych podatku od nieruchomości
w 2013 r. wyniesie 4%.

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych
źródeł dochodów Miasta. Z tego powodu istotne jest utrzy-
mywanie realnych wpływów z tego podatku na co najmniej
niezmienionym poziomie. Ponadto, coroczne podnoszenie sta-
wek podatków o wskaźnik inflacji jest mniej dotkliwe dla miesz-
kańców niż podwyżka co kilka lat o kilkanaście procent.

W związku z powyższym propozycja podniesienia stawek
o wskaźnik inflacji jest uzasadniona.

Proponowany wzrost stawek spowoduje zwiększenie wpływów
z tytułu podatku od nieruchomości o ok. 130.000 zł rocznie.

Uchwała Nr 165/12/VI
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej za-

ciągniętych kredytów i pożyczek.
Zgodnie z uchwałą budżetową na 2012 r. plan przychodów

Miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komu-
nalnych na 2012 r. wynosi 3.455.750 zł. W 2012 r. Rada Mias-
ta podjęła decyzję o emisji obligacji komunalnych w kwocie
2.000.000 zł, w związku z czym pozostaje do pozyskania kwo-
ta 1.455.750 zł.

Uchwała Nr 166/12/VI
w sprawie: zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta

Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwa-
lenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczy-
kowa na lata 2012–2019.

Uzasadnienie
Uchwała została podjęta, m.in. aby: dostosować dane do

uchwały budżetowej na 2012 r; urealnić dochody i wydatki
w roku 2013; urealnić kwoty dochodów majątkowych w latach
2014–2019; zmienić kwoty przychodów w latach 2013–
2014. do wysokości rozchodów w tych latach.

Uchwała Nr 167/12/VI
w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta

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

2012 r.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 25. sesję Rady Miasta Puszczykowa,
która odbędzie się 23.10.2012 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

WRZEŚNIOWE POSIEDZENIA
KOMISJI RADY MIASTA

4 WRZEŚNIA BR.
KOMISJA EDUKACJI KULTURY I SPORTU

– spotkanie z dyrektorami szkół – podsumowanie roku szkol-
nego 2011/2012,

– informacja o wynikach końcowych sprawdzianów i testów
w szkołach podstawowych i gimnazjach,

– sytuacja placówek oświatowych przed nowym rokiem
szkolnym.

6 WRZEŚNIA BR.
KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

– zapoznanie się z aktualnym stanem prac w Związku Mię-
dzygminnym SELEKT związanym z dostosowaniem się do
nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach,

– przedstawienie bieżących problemów Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Puszczykowie przez kierownika tej
jednostki p. Karola Majewskiego – zaopiniowanie projek-
tu uchwały.

17 WRZEŚNIA BR.
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
– zmiany uchwały budżetowej,
– zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych

kredytów i pożyczek,
– określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień

w tym podatku,
– zmiany uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej,
– aplikowania Miasta Puszczykowa o środki w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edu-
kacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I–III szkół podstawowych”,

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wy-
sokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A 1,

– zmiany uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w Pusz-
czykowie w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb
Puszczykowo Stare, ark. 13.

– przedstawienie informacji z wykonania budżetu za I półro-
cze 2012 r.
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Szkoła Szkoła Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 2
Podstawowa nr 1 Podstawowa nr 2 im. Alberta im. Ignacego

im. Adama im. Powstańców Einsteina Paderewskiego
Mickiewicza Wielkopolskich

Ilość 348 381 146 158
uczniów (wraz z oddziałami (wraz z oddziałami

przedszkolnymi) przedszkolnymi)

Średnia 4,67 4,3 4,1 4,3
ocen

Frekwencja 91,80% 93,57% 88,79% 86,50%

Wyniki 21,70 26,41 Historia i wiedza Historia i wiedza
egzaminu (średnia (średnia o społeczeństwie o społeczeństwie – 67%

w punktach) w punktach) – 66,09% Język polski – 69,31%
Język polski – 74,93% Przyroda – 53,03%
Przyroda – 54,55% Matematyka – 61,97%
Matematyka – 56,64% Język angielski
Język angielski – poziom podstawowy
– poziom podstawowy – 76,74%
– 76,12% Język angielski
Język angielski – poziom rozszerzony
– poziom rozszerzony – 57,28%
– 59,45%
Język niemiecki
– poziom podstawowy
– 100%

NOWY ROK SZKOLNY, NOWE WYZWANIA
Początek września dla Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu był czasem związanym z problematyką
rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Członkowie komisji spotkali się z dyrek-
torami miejscowych szkół podstawowych i gi-
mnazjów, by porozmawiać o aktualnych pro-
blemach i wyzwaniach, które stoją przed
naszymi placówkami oświaty na progu roku
szkolnego 2012/2013. Posiedzenie dotyczyło
następujących kwestii: podsumowania roku
szkolnego 2011/2012 wraz z informacją o wy-

nikach końcowych sprawdzianów i testów w szkołach pod-
stawowych i gimnazjach oraz omówieniu sytuacji placówek
oświatowych przed nowym rokiem szkolnym.

Podczas sprawozdania od dyrektorów szkół dowiedzieliś-
my się o sukcesach i porażkach naszych podstawówek i gim-
nazjów. Skrócone zestawienie tego, o czym mówili dyrekto-
rzy znajduje się w poniższej tabeli.

Zaprezentowane wyniki pracy szkół poznaliśmy w zesta-
wieniu z wynikami gminy, powiatu, a nawet województwa. Na-
leży z zadowoleniem przyznać, że osiągnięcia naszych placówek
oświatowych znajdują się w czołówce wyników.

Ważnym punktem posiedzenia komisji okazała się dyskus-
ja dotycząca wyzwań, które pojawiły się u progu nowego roku

szkolnego. Otóż podczas rozmowy z Ewą Budzyńską, dyrek-
tor SP nr 1, radni dowiedzieli się, że szkoła nadal boryka się
z problemem braku sal lekcyjnych. W rozmowę włączył się
także p. dyr. Gimnazjum nr 1, Tomasz Żak, który zaznaczył,
że już za kilka lat ten sam problem będzie dotyczył gimnaz-
jum, które przecież mieści się w budynku SP nr 1. Pomimo udo-
stępnienia pomieszczeń w budynku Biblioteki Miejskiej, a także
powrotowi w szkolne użytkowanie miejsca wykorzystywanego,
przez kilka ostatnich lat, przez zespoły muzyczne, „Jedynka”
nadal boryka się z trudnościami lokalowymi. Pani dyrektor zmu-
szona była nawet przenieść swój gabinet i sekretariat na III.
piętro, do mniejszej sali, aby uzyskać więcej miejsca dla
uczniów. W związku z tym pojawiła się realna alternatywa: albo
zdecydujemy się na rozbudowę szkoły, albo dyrekcja będzie
zmuszona wprowadzić dwuzmianowość. Uczniów bowiem
przybywa, a do tego w 2014 roku nadejdzie do szkół wyż de-
mograficzny. Ta wiadomość wzbudziła żywą dyskusję, w któ-
rej radni opowiedzieli się za rozbudową placówki. Byłoby to
rozwiązanie ważnego problemu dla dwóch palcówek oświa-
towych w Puszczykowie. Przedsięwzięcie to jednak będzie wy-
magało jeszcze wielu ustaleń i dyskusji z burmistrzem, Komisją
Rozwoju i Budżetu Miasta, a także wewnątrz naszej komisji.
Jak sądzę jest to jedno z najważniejszych zadań dla KEKiS na
najbliższy czas.

Małgorzata Szczotka, Przewodnicząca KEKiS
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W poniedziałkowe popołudnie 10 września 2012 r. niezliczona licz-
ba osób pożegnała na puszczykowskim cmentarzu naszego kolegę, rad-
nego Jarka Strzelczyka.

Oprócz rodziny, zwyczajowych oficjalnych delegacji z pracy i urzę-
dów żegnali Jarka koledzy z drużyny futbolowej „Las Puszczykowo”,
z którymi rozegrał wiele meczów, wędkarze, z którymi razem wędkował
na wielu akwenach, brać złotnicza z cechu jubilerskiego, towarzysze
wędrówek po górskich szlakach, przyjaciele, sąsiedzi, znajomi.

Był pogodnym i uśmiechniętym człowiekiem, zawsze gotowym po-
magać potrzebującym osobom, można było na niego liczyć w każdej
sprawie, dlatego tym, którzy znali Jarka, będzie Go bardzo brakowało.

Jarku, żegnamy Cię z żalem i smutkiem. Pozostaniesz w naszej pa-
mięci i sercach.

Elżbieta Czarnecka, Kinga Górna-Krzeszowiak

ŻEGNAJ JARKU

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIASTA
W związku ze śmiercią radnego Pana Jarosława
Strzelczyka konieczne będzie przeprowadzenie
wyborów uzupełniających do Rady Miasta.

O ich terminie zadecyduje Komisarz Wyborczy w Pozna-
niu. Najpóźniej mogą się one odbyć 90 dni od podjęcia uchwały
o wygaśnięciu mandatu radnego (co nastąpiło 18 września br.)

– prawdopodobnie w pierwszej połowie grudnia 2012. Wybory
odbędą się w okręgu nr 6 obejmującym obszar Nowego Osied-
la i Niwki. Według ordynacji wyborczej termin rejestracji ko-
mitetów wyborczych jest ustalony na 50 dni przed wyborami.
O dokładnym kalendarzu wyborczym będziemy informować
na bieżąco na stronie internetowej i w kolejnym numerze „Echa
Puszczykowa”. M.D

data ur. data zg.

Karwatka Marian 8.XII.1948 1.IX.2012

Strzelczyk Jarosław 24.IX.1959 7.IX.2012

Auguściński Andrzej Edward 21.VII.1948 9.IX.2012

Andersz Romuald Marian 15.IX.1927 9.IX.2012

Gogolewska Eugenia Maria 16.XII.1946 12.IX.2012

Boruszak Renata 31.III.1958 17.IX.2012

Rybarczyk Bronisława 9.XI.1929 19.IX.2012

ODESZLI Beati, qui in Domino moriuntur

Panu
Piotrowi Bekasowi

Radnemu Rady Miasta Puszczykowa

składamy wyrazy najszczerszego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
Radni Rady Miasta Puszczykowa
Burmistrz Miasta Puszczykowa

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego

Śmierć zawsze przychodzi za wcześnie. Jednak, kiedy przychodzi
niespodziewanie, nagle i zabiera osoby zdrowe i w sile wieku,
jest szczególnie dotkliwa i trudna do zrozumienia.

Jarosław Strzelczyk podczas swojej, jak się
okazało, ostatniej wyprawy w Bieszczady.
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BARDZO WAŻNA PROFILAKTYKA
Rozmowa z profesorem dr hab. med. WITOLDEM KĘDZIĄ
kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego

– Codziennie umiera w Polsce aż
5 kobiet na raka szyjki macicy. Dlaczego
jest aż tak źle?

– Bezpośrednim powodem tego stanu rze-
czy jest niska zgłaszalność kobiet do badań cy-
tologicznych wykonywanych w ramach obo-
wiązującego od 5 lat w Polsce Populacyjnego
Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykry-
wania Raka Szyjki Macicy. Pomimo nagłaś-
niania problemu dużej zachorowalności na raka
szyjki macicy i bezpłatnej oferty badań cy-
tologicznych mniej niż 1/3 Polek regularnie
wykonuje badania cytologiczne. Na świecie
korzystanie z programów profilaktycznych,
właśnie takich jak polski program spowodo-
wało spadek zachorowalności i umieralności
na raka szyjki macicy o około 80%. Na
szczęście w Wielkopolsce od 5 lat obserwu-
jemy stale zwiększające się zainteresowanie
bezpłatnymi badaniami cytologicznymi świad-
czonymi w ramach Programu i wykonywanymi
również przez ginekologów w ramach tzw.
AOS czyli Ambulatoryjnej Opieki Specjalis-
tycznej. Zaowocowało to spadkiem zachoro-
walności na raka szyjki macicy. Wielkopol-
ska jeśli chodzi o zachorowalność na raka
szyjki macicy jeszcze 5 lat temu była w nie-
chlubnej czołówce – zajmując trzecie miejs-
ce wśród województw o najwyższym ryzyku
zapadalności na ten nowotwór. Obecnie jes-
teśmy również na trzecim miejscu, ale wśród
województw o najniższym współczynniku za-
chorowalności.

– Które kobiety są w grupie naj-
wyższego ryzyka?

– Największe ryzyko dotyczy kobiet,
które wcześnie podjęły aktywność płciową
i często zmieniały partnerów seksualnych.
Właśnie one mają największą szansę na za-
każenie się, przenoszoną drogą płciową in-
fekcją wywołaną wirusem brodawczaka
ludzkiego. To zakażenia, jeśli utrzyma się

prawidłowości są potwierdzone zwykle trze-
ba wykonać konizację, opisana powyżej
lub podjąć inne leczenie. Jeśli niepra-
widłowości z wymazu nie zostaną potwier-
dzone, kobieta nie musi być leczona.

– Kto może uczestniczyć w Programie?
– Program zaprasza kobiety w wieku

25–59 lat, które rozpoczęły współżycie
płciowe i przez trzy ostatnie lata nie miały
wykonanego badania cytologicznego w ra-
mach umowy z NFZ.

– Na czym polegają zmiany w organiz-
mie wywołane przez wirusa HPV?

– Wirus a szczególnie jego typy onkogenne
przenoszą się głównie na drodze kontaktów
płciowych. Zakażenie jest najczęściej bez-
objawowe. Czasami typy nieonkogenne
HPV wywołują rozwój brodawek na na-
rządach płciowych. Brodawki te nazywamy
kłykciami. Szyjka macicy zakażona HPV wy-
daje się niezmieniona i nawet dobry ginekolog
nie jest w stanie rozpoznać tego zakażenia
na szyjce jeśli nie wykona wymazu cytolo-
gicznego i badań dodatkowych. Długoletnia
obecność tego skrytego zakażenia na szyjce
macicy może doprowadzić do rozwoju raka,
który przez długie lata swojej obecności rów-
nież nie daje żadnych objawów i dolegliwości.
Kiedy pojawiają się ból i nieregularne krwa-
wienia z pochwy jest czasami zbyt późno na
skuteczna pomoc. Dlatego tak ważny jest re-
gularnie pobierany wymaz cytologiczny.

– Czy szczepienie na HPV oznacza, że
można zrezygnować z regularnych ba-
dań cytologicznych?

– Absolutnie nie. Nawet szczepienie wy-
konane u dziewczynek przed inicjacją płciową
nie zwalnia ich z profilaktyki onkologicznej
w późniejszym wieku. Dotyczy to wszystkich
szczepionych przeciwko HPV. �

przez kilka lat w nabłonku pokrywającym
szyjkę macicy, może doprowadzić do rozwoju
nowotworu. Ryzyko dotyczy także wieloró-
dek, czy kobiet stosujących przez wiele lat
doustne środki antykoncepcyjne i/lub palące
nałogowo papierosy. Podwyższone ryzyko
wiąże się również z brakiem dbałości ze stro-
ny kobiety o regularnie wykonywane wymazy
cytologiczne u ginekologa.

– Jak często należy wykonywać bada-
nie cytologiczne? Kiedy zacząć?

– Badanie cytologiczne powinno się wy-
konywać od momentu rozpoczęcia życia
płciowego, na pewno nie później niż trzy lata
od podjęcia aktywności seksualnej. Wymazy
cytologiczne powinno się wykonywać co trzy
lata, regularnie od 25 do 59 roku życia. Nie
jest błędem, gdy ginekolog pobierze wymaz
częściej niż co trzy lata lub wykona go poza
opisanymi powyżej granicami wiekowymi.

– Dlaczego to badanie jest tak ważne?
– Ponieważ jest to aktualnie najlepszy, naj-

bardziej dostępny, najprostszy i najtańszy spo-
sób by ustrzec się raka szyjki macicy. Wy-
konując regularnie wymazy cytologiczne nie
pozwolimy na rozwój zaawansowanej postaci
raka. Tworzący się nowotwór jest wykrywa-
ny na bardzo wczesnym etapie. Aby go
zwalczyć przeprowadza się bardzo prosty za-
bieg, trwający 15 min. pacjentka po zabie-
gu idzie do domu –wyleczona. Całość trwa
jeden dzień. Zabieg ten nazywa się konizacją
szyjki macicy.

– Co należy zrobić, jeśli badanie cyto-
logiczne wykaże obecność nieprawidłowych
komórek?

– Decyzja jest zawsze taka sama. Należy
zgłosić się za radą lekarza ginekologa na tzw.
kolposkopię czyli badanie, które ma wyjaś-
nić co dzieje się na szyjce macicy? Polega
ona na oglądaniu szyjki uwidocznionej we
wzierniku założonym do pochwy. Obraz
podlega kilkukrotnemu powiększeniu i po-
zwala wypatrzyć miejsce, w którym tworzy
się nowotwór. Z tego miejsca pobiera się
biopsyjnie wycinki do badania histopatolo-
gicznego. Badanie patomorfologiczne po-
twierdza lub wyklucza patologię. Jeśli nie-
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MAMY
NOWE DROGI
Ulice Matejki i Langego ponownie są przejezdne.
W minionych tygodniach w związku
z prowadzonymi tam robotami możliwość ruchu
na tych arteriach była ograniczona.

Budowa ulicy Matejki to największa realizowana w tym
roku inwestycja drogowa w Puszczykowie. Ekipy wyko-
nawcy weszły na plac budowy na początku kwietnia, a ro-
botami objęty był odcinek od ul. Prusa do ul. Kościuszki.

Firma z Leszna wybudowała nie tylko nową nawierzchnię
z kostki typu pozbruk, wjazdy na posesje i chodniki. Położyła
także kanalizację deszczową oraz przebudowała prze-
pompownię deszczówki, która będzie tłoczona w stronę uli-
cy Dworcowej. W zakres prac wchodziła również budowa
niewielkiego parkingu przy ulicy Kościuszki.

Od czerwca do połowy września trwały natomiast pra-
ce na ul. Langego. W ramach tej inwestycji zrealizowano
kanalizację deszczową z przepompownią, położono na-
wierzchnię z kostki typu pozbruk oraz chodniki i ciąg pie-
szo-jezdny. Prace prowadzone były na odcinku około 360
metrów.

Po udrożnieniu przejezdny jest już także łącznik między
ulicami Kosynierów Miłosławskich a Kraszewskiego. Do-
tychczas tym fragmentem nie można było przejeżdżać ze
względu na rosnące tam drzewa. Udrożnienie polegało na wy-
cięciu uniemożliwiających przejazd drzew oraz sfrezowaniu
pni do poziomu gruntu i wysypaniu tłucznia na miejscach,
gdzie łącznik styka się z istniejącymi drogami. W ten spo-
sób stworzono możliwość przejazdu samochodów. Tymcza-
sowa droga będzie służyła kierowcom do czasu wybudowania
tam ulicy. red

WYCIĘLI AKACJĘ
Niecodzienną akcję mogli zobaczyć 14 września br.
kierowcy próbujący dojechać ul. Jarosławską
na Stare Puszczykowo.

W związku z zagrożeniem przewrócenia się na drogę dużej,
starej akacji należało ją wyciąć. Z uwagi na to, że nie można
było powalić drzewa inaczej, jak na ulicę, konieczne było za-
trzymanie ruchu. Podczas, gdy pilarze cięli na kawałki aka-
cję, strażnicy miejscy kierowali ruchem i zabezpieczali
miejsce prac. red

Ulica Langego

Łącznik między ulicami Kosynierów Miłosławskich a Kraszewskiego

Ulica Matejki
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W wrześniu w Puszczykowie przybyło miejsc
parkingowych. Jeden parking powstał przy Liceum
Ogólnokształcącym przy ul. Kościuszki, a drugi,
ponad trzy razy większy, na placu przy ul. Kościelnej.

Utwardzonych miejsc parkingowych w mieście nigdy nie
jest za dużo. Na brak miejsc do parkowania samochodów przy
LO zwrócili uwagę mieszkańcy ul. Langego. Podczas spotkania
informacyjnego zorganizowanego przez burmistrza Andrzeja
Balcerka przed budową żalili się, że osoby przyjeżdżające do
szkoły samochodami bardzo często nie mają gdzie zaparko-
wać, w związku z czym stają na ulicy. Z uwagi na to, że przy

ul. Kasprowicza znajdował się teren miasta, burmistrz zde-
cydował, aby równocześnie z budową ul. Langego dodatko-
wo powstało 9 miejsc parkingowych.

Drugi parking, przy ul. Kościelnej (naprzeciwko kościoła),
był planowany od dawna. Na utwardzonym kostką typu pozbruk
placu, będzie mogło zaparkować 31 aut. W związku z budową
konieczne było przeniesienie jednego urządzenia z sąsia-
dującego z parkingiem placu zabaw. Między parkingiem a pla-
cem zabaw ustawiono nowe ogrodzenie.

W pobliżu parkingu będzie biegła nowa ulica, tzw. Za ryn-
kiem. Miasto uzyskało już pierwsze dokumenty niezbędne do
rozpoczęcia tej inwestycji. red

REMONT W „JEDYNCE”
W przyziemu Szkoły Podstawowej Nr 1 trwają prace związane
z adaptacją tego pomieszczenia na potrzeby szkolnej świetlicy.

W minionych latach pomieszczenie to
było wykorzystywane przez puszczy-
kowskie zespoły muzyczne, jako sala
prób. Szkoła musiała je jednak odzyskać
na potrzeby oświatowe, ponieważ sama

boryka się z problemami lokalowymi.
Sal lekcyjnych brakuje, mimo że już
w ubiegłym roku szkolnym na klasę za-
adoptowano jedno z pomieszczeń na
parterze tzw. starej szkoły, gdzie działa

NOWE PARKINGI

Podczas spotkania podjęto m.in. uchwały w sprawach:
– Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku,
– wysokości składek członkowskich (uchwała ta była podyk-

towana przyjęciem do związku kolejnych gmin-członków:
Rokietnicy, Kaźmierza i Tarnowa Podgórnego).

Podczas spotkania odbyła się także burzliwa dyskusja w spra-
wie kolejnego projektu uchwały:
– w sprawie ustalenia ceny za odbiór odpadów na 1 mieszkańca.

Przedstawiciele samorządów dyskutowali także, nad spo-
sobem i częstotliwością odbioru odpadów z posesji oraz spo-
sobem uiszczania opłat.

Z uwagi na to, że statut SELEKTU jeszcze się nie uprawo-
mocnił (m.in. z powodu przyjęcia nowych członków), nie pod-
jęto ostatecznych decyzji. Kiedy tylko statut uzyska moc prawną
(najprawdopodobniej w połowie października), Związek przy-
stąpi do podjęcia uchwał, o których dyskutowano 24 września.

Zarząd Związku poinformował także, że w październiku do
mieszkańców gmin wchodzących w skład SELEKTU dotrą ulot-
ki i plakaty informacyjne poświęcone sposobowi prowadzenia
zbiórki odpadów, który zacznie obowiązywać 1 lipca 2013 r.

O wszystkich sprawach dotyczących zbiórki odpadów w Pu-
szczykowie będziemy także informować na łamach „Echa Pusz-
czykowa”. red

Centrum Animacji Kultury. W tym roku
na potrzeby uczniów swój gabinet oddała
nawet pani dyrektor, która sama prze-
niosła się do mniejszego pokoju na pod-
daszu szkoły.

Niestety w 2014 roku uczniów ma być
jeszcze więcej. W związku z tym bur-
mistrz i Rada Miasta rozważają możli-
wość dobudowania kilku sal lekcyj-
nych. red

DEBATOWALI O ZBIÓRCE ODPADÓW
24 września br. odbyło się spotkanie Przedstawicieli Zgromadzenia Związku Międzygminnego SELEKT, którego
Puszczykowo jest członkiem.
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Całość zajęć warsztatowych
przeplatana była przerwami

na ciastka, owoce
i różne przekąski,

ufundowanymi przez:

W ciągu tego czasu dzieci udowodniły niejednokrotnie wie-
dzę na temat pracy detektywa, wykazały się znajomością wie-
lu detektywów – bohaterów książkowych, wykonały z masy
solnej mnóstwo gadżetów, którymi każdy detektyw może
posługiwać się w pracy, sporządzały portrety pamięciowe
różnych podejrzanych, wreszcie pozytywnie zaliczyły test
sprawnościowy, co pozwoliło mianować je prawdziwymi
detektywami. Spostrzegawczość, umiejętność bycia niewi-
dzialnym, współpraca w rozwiązywaniu łamigłówek przydały
się świetnie, gdy przyszło im rozwikłać tajemnicze zniknięcie
koszyczka Czerwonego Kapturka – niezbędnego rekwizytu wy-
korzystywanego podczas spektaklu o Czerwonym Kapturku.
Choć zadanie było trudne, nasi detektywi wykazali się świetną
znajomością mapy, odwagą i determinacją, efektem czego było
znalezienie porwanego koszyczka. Dzięki nim spektakl teat-
ralny Czerwony Kapturek został uratowany i odbył się w piątek
na zakończenie pierwszego tygodnia naszych spotkań.

W ostatnim tygodniu wakacji detektywi także nie próżnowali.
Sporządzali listy gończe, badali odciski palców, słuchali przy-
gód Lassego i Mai – bohaterów popularnych w ostatnim cza-
sie książek detektywistycznych dla dzieci. W środę odwiedzi-
li nas aktorzy i zaprezentowali fantastyczny spektakl pt.
„Dino, nowy przyjaciel”, mówiący m. in. o sile prawdziwej przy-
jaźni. Cały tydzień upłynął pod hasłem doskonałej zabawy także
na świeżym powietrzu. Pod koniec tygodnia całą grupą udaliśmy
się na lody. Słodki poczęstunek stanowił nagrodę za rozwikłanie
trudnej zagadki – w sześciu miejscach na terenie boisk szkol-
nych i biblioteki czekały na dzieci elementy hasła-niespodzianki
„Idziemy na lody” wraz z zadaniami do wykonania. Tylko po-
prawnie wykonane polecenie upoważniało do dalszych po-
szukiwań hasła. Choć nie było łatwo, dzielni detektywi wytropili
miejsca z elementami hasła i wykonali wymagane zadania, czym
w pełni zapracowali na lodową ucztę.

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w zajęciach, za-
angażowanie, uśmiechy i pogodę ducha przynoszone każde-
go dnia. Małgorzata Bocian

Minęły już dwa tygodnie wakacyjnych warsztatów
pt. „Klub detektywistyczny BAJKA”.

WYDARZENIE

Serdecznie dziękujemy
za pomoc i współpracę

KLUB DETEKTYWISTYCZNY „BAJKA”



PIERWSZY DZWONEK
Nie 1 a 3 września zabrzmiał w tym roku w całym kraju pierwszy dzwonek dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów. Tradycyjnie uroczyste inauguracje nowego roku szkolnego, z udziałem przedstawicieli władz
samorządowych naszego miasta, odbyły się w puszczykowskich placówkach oświatowych.

Pierwszy dzień w szkole z pewnością najbardziej przeżywali ucznio-
wie klas pierwszych, rozpoczynający swoją sześcioletnią przygodę
ze szkołą podstawową. Wspierani przez rodziców dzielnie uczestniczyli
w rozpoczęciu roku szkolnego. To właśnie do nich szczególnie ciepłe
słowa kierowały panie dyrektorki puszczykowskich szkół podsta-
wowych, witając maluchy w gronie uczniowskich społeczności.

Dla pierwszorocznych gimnazjalistów, pierwszy dzień szkoły jest
o tyle łatwiejszy, że w naszym mieście nie wiąże się z reguły nawet
ze zmianą budynku szkolnego – gimnazja działają przecież w tych
samych kompleksach budynków, co szkoły podstawowe.

Tradycyjnie też podczas inauguracji dyrektorzy placówek oświa-
towych przypominali uczniom o tragicznych wydarzeniach histo-
rycznych związanych z wybuchem II Wojny Światowej.

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

GIMN. 1

SP. 2

GIMN. 2

SP. 2

SP. 1
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SAMORZĄD

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
ogłasza I nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH
POŁOŻONYCH W PUSZCZYKOWIE

Adres nieruchomości – 62-040 Puszczykowo, ul. Jaskółcza
Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków – obręb Niwka, arkusz mapy 11, działka nr 1022/6 o po-

wierzchni 0,1773 ha, księga wieczysta nr PO2P/00173175/1 – bez obciążeń i działka nr 1021/6 o powierzchni
0,0201 ha, księga wieczysta nr PO2P/00173176/8 – bez obciążeń.

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, sprzedawana na podstawie danych z ewidencji grun-
tów, wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną, oznaczoną symbolem Mj – uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 118/04/IV z dnia 7.09.04 r.,
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wlkp.
z 4.10.2004 r. Nr 144 Poz. 2992.

Cena wywoławcza – 431.300,00 zł – do wylicytowa-
nej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium – 40.000,00 zł należy wnieść do dnia 15 li-
stopada 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 prze-
targu, 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.

Termin i miejsce przetargu – 20 listopada 2012 r. godz. 10:00, w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Pod-
leśna 4 (budynek B, pokój nr 7)

Uwagi – W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości i w termi-
nie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji
przetargowej dowodu wniesienia wadium, okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przy-
padku osób prawnych – okazanie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu
do reprezentowania tej osoby prawnej. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i termi-
nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wy-
licytowana cena nieruchomości winna być zaksięgowana na rachunku bankowym Miasta Puszczykowa 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 wiado-
mości.

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

Burmistrz Miasta
mgr Andrzej Balcerek

OGŁOSZENIE
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INAUGURACJA AKADEMII SENIORA

19 września wykładem pani mgr Ag-
nieszki Montgomery pt. „Dobre samo-
poczucie psychiczne seniora” uroczyście
zainaugurowany został kolejny semestr
Akademii Seniora. Na wszystkich chęt-
nych czekają zajęcia takie jak języki na
różnych stopniach zaawansowania (an-
gielski, niemiecki, włoski), warsztaty
komputerowe, trening pamięci, fizjotera-
pia, joga, brydż, decoupage oraz rysunek
i malarstwo. Tegoroczna oferta została po-
szerzona także o nowe zajęcia – Przygo-
da z tańcem oraz Warsztaty odkrywanie

siebie. Szczegółowe informacje uzyskać
można w Bibliotece Miejskiej lub na
stronie internetowej www.biblioteka.iq.pl

Akademia Seniora to nie tylko zajęcia,
nauka, to przede wszystkich spotkania
z ludźmi, wymiana bardzo ciekawych,
bogatych doświadczeń, sposób na miłe
spędzanie czasu i odrobina relaksu
wśród wielu domowych obowiązków. Za-
praszamy serdecznie do korzystania z na-
szej oferty.

Inauguracji towarzyszył wernisaż prac
autorstwa pana Zbigniewa Gintrowicza

Po długiej, zdaniem wielu seniorów zbyt długiej, wakacyjnej przerwie,
czas wrócić do zajęć w Akademii Seniora.

pt. „Kolory świata oczami amatora”.
Zapraszamy do obejrzenia obrazów, któ-
re pozostaną na piętrze Biblioteki Miej-
skiej do połowy października. M.B.

KOMPUTEROWY KURS
ANGIELSKIEGO W BIBLIOTECE
Biblioteka Miejska im. M. Musie-
rowicz w Puszczykowie zaprasza
wszystkich chętnych na bezpłatny
komputerowy kurs języka angiel-
skiego dla dorosłych angielski-
123.pl. Kurs jest przeznaczony
dla osób, które dopiero zaczynają
uczyć się angielskiego lub znają
jego podstawy.

Kurs angielski123.pl jest skonstruo-
wany tak, aby jego użytkownik uczył się
myśleć po angielsku. Składa się z czterech
poziomów, podzielonych na 22 lekcje. Za-
wiera ponad tysiąc interaktywnych ćwi-
czeń, takich jak dialogi, gry czy fotolek-
cje. System weryfikuje poprawność ich
wykonania i pozwala na bieżąco moni-
torować postępy w nauce. Osoba ko-
rzystająca z kursu ma także możliwość sa-
modzielnego sprawdzania poprawności
wypowiadanych słów – do obsługi wy-
starczy mikrofon i słuchawki.

Przejście całego kursu zajmuje rok –
zakładając, że uczestnik będzie uczył się

w bibliotece dwa razy w tygodniu. Taki
rytm jest najbardziej efektywny i przy-
nosi najlepsze rezultaty. W przypadku po-
prawnego wykonania ponad 80% pole-
ceń dostępnych w ramach jednego
poziomu, uczestnik otrzymuje certyfikat

osiągnięcia danego poziomu biegłości
według Rady Europy.

Każdy, kto przyjdzie do biblioteki,
może skorzystać z kursu samodzielnie.
Jeżeli nigdy nie uczył się angielskiego,
może rozpocząć naukę od początku, od
pierwszego poziomu. Jeżeli zna podsta-
wy, może wybrać poziom trzeci lub
czwarty – dla średniozaawansowanych.

Biblioteka otrzymała dostęp do kursu
bezpłatnie, dzięki udziałowi w projekcie
„Angielski 123 w bibliotece”. To wspól-
ne przedsięwzięcie firmy Funmedia
i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa In-
formacyjnego, która prowadzi Program
Rozwoju Bibliotek. Funmedia udostęp-
nia bezpłatnie bibliotekom także kurs ję-
zyka angielskiego dla dzieci funen-
glish.pl, z którego do tej pory korzysta
ponad 900 bibliotek z całego kraju.

Zapisy oraz informacje na temat
kursu komputerowego angielski123.pl
w bibliotece lub pod numerem telefo-
nu (61) 819 46 49. red

ZABIORĄ
ELEKTROŚMIECI

13 października br. w czterech miejscach
na terenie miasta będzie czekał na Miesz-
kańców samochód z firmy „Elektrorecy-
kling” z Nowego Tomyśla, która odbierze
bezpłatnie zużyty sprzęt taki jak: chłodziar-
ki, pralki, kuchenki, elektryczne płyty
grzejne, odkurzacze, telefony, sprzęt kom-
puterowy, kalkulatory, odbiorniki radiowe
i tv, oprawy oświetleniowe, wiertarki, piły,
maszyny do szycia, gry video, termostaty.

Zachęcamy do skorzystania z darmowej
zbiórki i pozbycia się z domów niebezpie-
cznych „elektrośmieci”.

Uczestnicząc w zbiórce przyczynimy się
do właściwego zagospodarowania odpadów,
które zostaną poddane procesowi recyklingu
surowców oraz unieszkodliwiania substancji
szkodliwych.

Wydzielenie odpadów niebezpiecznych
z sektora odpadów komunalnych ma wpływ
na ograniczenie zagrożenia dla zdrowia i śro-
dowiska człowieka.

Harmonogram zbiórki:
13 października 2012 roku

8.00 – 9.30 Parking obok Komisariatu
Policji,

9.40 – 11.00 Placyk między ul. Gwarną
a SP 2,

11.10 – 12.30 Placyk przed Nowym Artu-
ro, Niwka, ul. Niepodległości,

12.40 – 14.00 Narożnik ul. Studzien-
na/Stroma/Czarnieckiego. red
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SENIORZY
W UZDROWISKU DĄBKI

Po leśnych ścieżkach i nad brzegiem
morza duża grupa zainteresowanych po-
prawieniem kondycji uprawiała amatorsko
nornic walking. W czasie pobytu 38 osób
korzystało codziennie z zajęć rehabilita-
cyjnych na basenie w Sanatorium „Delfin”.

W czasie pobytu zorganizowano wie-
czorek taneczny, rejs po Jeziorze Bukowo,
wyjazd do Ustki, gdzie zwiedziliśmy Mu-
zeum Chleba. Najstarsi seniorzy odwiedzili
Dąbki i okolicę w stylowej bryczce. Nie-
spodzianką była kolacja, składająca się
z 12 gatunków ryb na 25 sposobów.

Pobyt w Dąbkach dał możliwość pod-
trzymania sprawności ruchowej nie tylko
poprzez gimnastykę i pływalnię ale długie,
piesze i relaksujące wędrówki, które po-
zwoliły w pełni korzystać z morskiego kli-
matu.

Zadanie publiczne pt. „Rehabilitacja se-
niorów w uzdrowisku” zostało w pełni
zrealizowane poprzez podniesienie stanu
zdrowia, zachowanie sprawności fizycz-
nej i ogólnej aktywności życiowej. Wró-
ciliśmy znad morza opaleni, wypoczęci
i zrelaksowani. Organizator wyjazdu

Ewa Palm-Drobnik

Emeryci i renciści z Oddziału Puszczykowo spędzili pierwszy tydzień
września w Uzdrowisku Dąbki. Słoneczna pogoda umożliwiła
prowadzenie gimnastyki porannej przed „Domem Maria”,
który otoczony jest pięknie urządzonym ogrodem.

SZLACHETNA PACZKA
22 Szlachetna paczka to ogólnopolski projekt realizowany
przez Stowarzyszenie WIOSNA.

Od 11 lat łączy potrzebujących z oso-
bami, które chcą pomagać i czerpią z tego
radość.

Dzięki innowacyjnemu podejściu i stan-
dardom działania projektu, rodziny żyjące
w ubóstwie otrzymują konkretną i dopa-
sowaną do ich potrzeb pomoc. Tylko
w 2011 r. udało się pomóc niemal 12 tys.
potrzebujących rodzin, a łączna wartość
przekazanej pomocy wyniosła 18 mln zł.

Obecnie w 440 miejscach w całej
Polsce poszukujemy osób, które chcą
współtworzyć projekt jako: WOLON-
TARIUSZ SZLACHETNEJ PACZKI

Zachęcamy wszystkich, którzy czują
potrzebę osobistego rozwoju przez po-
maganie innym.

Zapraszamy Cię do:
– realnej pomocy ludziom żyjącym w ubó-

stwie w Twojej okolicy,
– rozwoju osobistego podczas szkoleń

przygotowujących do roli wolonta-
riusza,

– sprawdzenia się w działaniu w zespo-
le ludzi z pasją,

– pomagania w towarzystwie Jerzego
Dudka, który REALnie pomaga oraz
Grzegorza Turnaua, który dla nas sie-
dział w pudle i wielu innych artystów
i sportowców.
Zgłoś swój akces jeśli:

– masz ukończone 18 lat,
– kochasz ludzi i masz łatwość w na-

wiązywaniu kontaktów,
– chcesz pomagać i jesteś gotów szukać

kreatywnych rozwiązań, aby pomoc
była mądra i skuteczna,

– jesteś samodzielny i wytrwały w dą-
żeniu do celu,

– bierzesz odpowiedzialność za swoje
działania i ich efekty.
Zadania wolontariusza:

– spotkanie z rodzinami żyjącymi w bie-
dzie i dobór tych, dla których pomoc
materialna może być realną szansą na
poprawę sytuacji,

– współpraca z darczyńcami przygoto-
wującym paczki dla rodzin,

– współpraca z innymi wolontariuszami
w rejonie – m.in. poszukiwanie dar-
czyńców i organizacja magazynu.
Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZ-

KI działają w okresie od października do
początku stycznia. Udział w projekcie roz-
poczyna szkolenie organizowane przez
Stowarzyszenie WIOSNA.

Zgłoś się na stronie www.superw.pl.
Na zgłoszenia czekamy do 10 paździer-
nika. red



Biblioteka Miejska w Puszczykowie
oraz Wielkopolskie

Centrum Odchudzania
dnia 8.10.2012 o godz. 18.30

zapraszają na wykład
lek.med. Hanny Olejniczak

PROBLEMY ZWIĄZANE
Z OTYŁOŚCIĄ

U DZIECI I MŁODZIEŻY
Po wykładzie zapraszamy na bezpłatne
pomiary zawartości tkanki tłuszczowe,

BMI i określenie wieku metabolicznego
u rodziców.

Ze względów organizacyjnych
prosimy o zapisy: 61 819 46 49
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WWIIEELLKKOOPPOOLLSSKKIIEE  CCEENNTTRRUUMM  
OODDCCHHUUDDZZAANNIIAA  

––  MMOODDEELLAARRNNIIAA  ZZDDRROOWWIIAA  
zzaapprraasszzaa  nnaa  
WWAARRSSZZTTAATTYY  

ZZDDRROOWWEEGGOO  OODDCCHHUUDDZZAANNIIAA  
Gwarantujemy osiągnięcie 

i utrzymanie właściwej wagi ciała 
oparte na wsparciu grupy, 

drowej diecie i aktywności fizycznej. 
Zapewniamy opiekę dietetyka, lekarza 

i instruktora rekreacji ruchowej
(Nordic Walking , gimnastyka ) 

Zajęcia od października w Bibliotece
Miejskiej w Puszczykowie. 

Zapisy pod nr tel.: 
553355  222222  552255;;  666688  559900  557777  

Biblioteka Miejska serdecznie zaprasza 
na spotkanie 2 października o godz. 19.00

Inspiracje.pl
emocje, zmysły, uczucia i słowa czyli jak być kobietą twórczą

cykl spotkań dla kobiet

w programie:
• spotkania inspirujące, motywujące i podnoszące na duchu

• warsztaty twórcze
• kiermasze odzieży i przedmiotów artystycznych

zapraszamy w każdy wtorek w godzinach 19–21
Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie

atelier artystyczne II piętro

tel. 61 8194 649 lub 602 49 42 95
szczegółowy program do wglądu na miejscu 
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BIEGALI Z KLASĄ
Puszczykowianie wielokrotnie udowadniali, że sport
to bardzo ważny element ich życia. Dlatego
„reprezentacji naszego miasta” nie mogło zabraknąć
na starcie III edycji „Biegu z Klasą” wokół Jeziora
Maltańskiego w Poznaniu. 

W biegach zorganizowanych 16 września 2012 r. wzięła
udział reprezentacja SP nr 1 składająca się z uczniów klasy 
VI A i VIB, rodziców i nauczycieli. 

Bieg organizowany był przez Stowarzyszenie Kultury Fi-
zycznej PARTNER, a honorowy patronat nad imprezą objął Pre-
zydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny. BIEG z KLASĄ
to impreza organizowana z myślą zarówno o dzieciach, mło-
dzieży jak i dorosłych. Startować w nim mogą całe rodziny, 
a także „reprezentacje” szkół.

Trasa biegu zorganizowana jest wokół Jeziora Maltańskie-
go na 2 dystansach – 5,5 km lub 10,5 km do wyboru. Zawodnicy
mogli zdecydować podczas biegu czy przebiec trasę krótszą

czy też kontynuować bieg podczas drugiego okrążenia jezio-
ra. Każdy uczestnik na mecie otrzymał pamiątkowy medal 
i posiłek regeneracyjny.

Dziękujemy Pani Dyrektor oraz rodzicom za pomoc w or-
ganizacji wyjazdu. Uczestnicy

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

Stanowi on wyróżnienie
dla placówek oświatowych,
które w istotny sposób przy-
czyniają się do odkrywania,
wspierania zainteresowań
oraz uzdolnień dzieci i młod-
zieży. Tytuł może być przy-
znawany szkołom, w któ-
rych nauczyciele prowadzą

systematyczną pracę z ucz -
niami uzdolnionymi i ma ją
konkretne osiągnięcia w tym
obszarze działalności peda-
gogicznej.

Praca pedagogów może do-
tyczyć wspierania różnorod-
nych uzdolnień uczniów:
przedmiotowych, sportowych,

artystycznych, technicznych,
a także społecznych lub oby-
watelskich.

Tytuł z pewnością pozy-
tywnie wpłynie na dalszą ja-
kość pracy szkoły i odkrywa-
nie kolejnych talentów wśród
uczniów.

Agnieszka Molińska 

W sierpniu 2012 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie dołączyła 
do grona 153 szkół w województwie wielkopolskim, którym został przyznany
tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów".

Tego dowiedziały się dzieci z SP nr 1 biorące udział w warsz-
tatach tanecznych zorganizowanych 14 września br. 

Podczas warsztatów i pokazu tańca realizowany był program
edukacyjno-wychowawczy pt. „Olimpijska Szkółka Tańca i Do -
brych Manier”. 

Tancerze, aby przeprowadzić zajęcia taneczne,
zabrali dzieci w ciekawą podróż do pięciu miast:
– Hitowa, gdzie dzieci nauczyły się układu ta-

necznego i mogły wykazać się w konkursach, 
– Bajkowa, gdzie Czerwony Kapturek, Królewna

Śnieżka i Smerfy przypomnieli numery alar-
mowe, 

– Widowiskowa, gdzie zobaczyły ciekawy pokaz
tańca, 

– Medalowa oraz Zagadkowa – miast pełnych 
pytań. 

Katarzyna Knapp

Z WIZYTĄ W HITOWIE
Fryderyk Nietzsche uważał, że „tańca pod żadną
postacią nie można wykluczyć z zakresu 
jakiegokolwiek szlachetnego kształcenia”. 
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TRZY PUNKTY DO LIDERA
Trzy zwycięstwa, dwa remisy i jedna porażka 
to bi lans sześciu spotkań teamu Lasu Puszczykowo 
w rozgrywkach piłkarskiej klasy okręgowej. 
Benia minek tych rozgrywek zajmuje po 6 kolejkach 
6 miejsce i nie jest bynajmniej „chłopcem do bicie”.
Lider tabeli Warta Śrem ma 14 punktów, a druga 
Kot wica Kórnik tylko jeden punkt więcej niż Las. 
Oby tak dalej.  

Kolejka 1 Las Puszczykowo 0–0 Warta Śrem 
Kolejka 2 Vitcovia Witkowo 2–2 Las Puszczykowo 
Kolejka 3 Stella Luboń 1–3 Las Puszczykowo 

Bramki: Łukasz Różański (2) Łukasz Szymczak
Kolejka 4 Las Puszczykowo 1–0 Polonia Poznań 

Bramka: Skorczyk
Kolejka 5 Piast Kobylnica 2–1 Las Puszczykowo 

Bramka: Skorczyk
Kolejka 6 Las Puszczykowo 2–1 Lechita Kłecko 

Bramki: Górzyński, Skorczyk, 

WAKACYJNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ
W czasie wakacji rozgrywana była w Centrum
Animacji Sportu Wakacyjna Liga Piłki Siatkowej. 

Klasyfikacja była prowadzona indywidualnie, gdyż z uwa-
gi na wakacyjne wyjazdy, składy dwójek ciągle się zmieniały.
W kategorii junior zwyciężył Dawid Zdanowski, drugie
miejsce zajął Marcin Fąs, trzecie – Paweł Kowalewski,
czwarte – Jędrzej Kowal. W kategorii senior zwyciężył Alan
Draganow, na drugim miejscu uplasował się Jakub Matuszczak,
trzeci był Mateusz Sylwestrzak, a czwarty Bartosz Nowak.
Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział i za wytrwałość,
a zwycięzcom gratuluję. Joanna Hejnowicz

CZTERY ZWYCIĘSTWA JEDYNKI 

Jedynka ma swój mistrzowi skład.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w
Puszczykowie w III Turnieju Orlika o Pu-
char Premiera Donalda Tuska zajęła aż
cztery razy pierwsze miejsce. Zwycięz-
cami w eliminacjach powiatowych 
i awans do finału rejonu uzyskały dwie
drużyny dziewcząt pod opieką Pani Lu-
cyny Dydzińskiej oraz składy piłkarskie

Pana Wiesława Bartkowiaka – nauczy-
cieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pusz-
czykowie. Zwycięskim drużynom gra-
tulujemy i trzymamy kciuki za równie
dobre wyniki w finale rejonu, a trenerom
życzymy dalszych tak znakomitych suk-
cesów w pracy z młodzieżą.

Zwycięska drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Puszczykowie w elimina-

cjach powiatowych w III Turnieju Orli-
ka o Puchar Premiera Donalda Tuska to:

Klasy IV: Martyna Derkowska, Nata-
lia Wieczorek, Martyna Weber, Martyna
Wala, Natalia Kiel, Dominika Nowacka,
Natalia Śliwińska, Dominika Tabiś, Ju-
lia Szewczuk.

Klasy VI: Nicole Huderek, Zuzanna
Standar, Weronika Szklarska, Julia Sobs-
ka, Agata Ławniczak, Weronika Szy-
mańska, Julia Witchen.

Chłopcy: Szymon Czajor, Maksymi-
lian Tomczak, Mikołaj Pajsert, Daniel Bu-
kowski, Maksymilian Woltman , Antoni
Wachowski, Jakub Mazurek, Igor Wil-
czek, Miłosz Lewandowski, Brajan Brzo-
zowski. red

Orliki w naszym pięknym mieście Puszczykowie cieszą się niemała sławą.
Nie tylko w weekendy ale i w cią gu tygodnia, nie tylko w pięknej
pogodzie ale i w de szczu, można na nich spotkać wielu graczy w wieku
szkolnym oraz tych trochę starszych. I to procentuje.
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SUKCESY NA KORTACH 
Młodzi puszczykowianie wielokrotnie udowadniali,
że w sportowej rywalizacji niełatwo ich pokonać. 
W ostatnich tygodniach Wiktoria Rutkowska, 
młoda tenisistka z naszego miasta rywalizowała 
z najlepszymi zawodniczkami starego kontynentu 
w swojej kategorii wiekowej.

Wiktoria Rutkowska wywalczyła sobie miejsce w kadrze na-
rodowej skrzatek i razem z Anią Hertel, Emmą Zakordoniec
i Julią Oczachowską stanęły na drugim stopniu podium w eli-
minacjach Tennis Europe Nations Challenge by HEAD roze-
granych w Warszawie. Nasze dzielne skrzatki uległy tylko re-
prezentantkom Rosji. Drugim miejscem zapewniły sobie
udział w europejskim finale, który rozegrano w sierpniu na Kor-
syce. Tam na 61 zespołów uplasowały się na 8 miejscu. 

Kolejny sukces Wiktoria odnotowała podczas turnieju su-
permasters w Inowrocławiu, gdzie zajęła III miejsce. 

Wiktoria Rutkowska zajmuje 4 miejsce na liście rankingo-
wej Polskiego Związku Tenisowego w kategorii skrzatek do
lat 12. Reprezentuje klub AZS POZNAN, a jej trenerem jest

SPORT

Jacek Zieliński. Toja, jak nazywają ją koleżanki, 3 września
rozpoczęła naukę w I sportowej klasie nowego gimnazjum
utworzonego w Zespole Szkół w Puszczykowie. red

Stoją od lewej: trener kadry Rafał Chrzanowski, Wiktoria
Rutkowska (AZS Poznań), Anna Hertel (Legia Warszawa),
Emma Zakordoniec (Promasters Szczecin), rezerwa Julia
Oczachowska (Inowrocław). 

PRZEŁAJOWE BIEGI SZTAFETOWE
Dołączyło do rywalizacji nowe pusz-

czykowskie gimnazjum sportowe. W ka-
tegorii dziewcząt szkół gimnazjalnych,
właśnie to gimnazjum zajęło pierwsze
miejsce, przed Dwójką i Jedynką. W ka-
tegorii chłopców zwyciężyło Gimnazjum
Nr 1. Wśród szkół podstawowych mini-
malnie zwyciężyła reprezentacja Szkoły
Podstawowej Nr 1, jednak w związku 
z nieścisłościami, które wystąpiły na
starcie biegu – obie reprezentacje wezmą
udział w etapie powiatowym. 

Dziękujemy trenerom i uczniom z Li-
 ceum Ogólnokształcącego za sędziowa-
nie zawodów, P. Hejnowiczowi za przy-
gotowanie trasy. /CAS/jh 

19 września odbyły się na Zakolu Warty eliminacje miejskie 
w sztafetowych biegach przełajowych, zorganizowane przez Centrum
Animacji Sportu. Po raz pierwszy w kategorii gimnazjów wystartowały
trzy szkoły. 

URODZINY NA ORLIKU
Na Orliku przy ulicy Nowe Osiedle odbyły się dwie imprezy
urodzinowe. 

Dzieci pod opieką animatora mogły bawić się na boiskach, uczest-
niczyć w grach i konkursach, radośnie spędzić czas. 

Zapraszamy do skorzystania także z takiego sposobu uczczenia dzie-
cięcych urodzin. /CAS/jh
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PODSUMOWANIE TENISOWEGO SEZONU 
Trzydniowy turniej na zakończenie
sezonu zorganizowano na kortach
CAS w Puszczykowie. 

Organizatorem zawodów rozegranych
w dniach 6–9 września br. było Pusz-
czykowskie Towarzystwo Sportowe. Za-
wodniczki i zawodnicy rywalizowali 
w kategoriach miksta, debla i singla.

Organizatorom dopisała zarówno frek-
wencja, jak i pogoda, a zacięte pojedyn-
ki rozgrywano od rana do późnych godzin
wieczornych. 

Wyniki 
Mikst 

1. Jola i Janusz Wieczorek
2. Jola i Krzysztof Heller
3. Grażyna i Józef Nalewajscy
4. Wiesia i Staszek Krajewscy

Debel
1. Maciej Adolph i Staszek Rymaniak
2. Darek M. Preisler i Lucjan Głowacki
3. Waldek Brzeziański i Leszek Janaszek
4. Marek Malcher i Wojtek Biedak

Singiel
1. Jarek Nowacki
2. Jacek Kowal
3. Michał Dembiński
4. Krzysztof Byrt

Po ostatnim pojedynku finałowym
Prezes Puszczykowskiego Towarzystwa
Sportowego Juliusz Łuczak i Wice-
pre zes Darek M. Preisler pogratulowali
uczestnikom, a zwycięzcom wręczyli
puchary i drobne upominki sportowe. To
był ostatni turniej organizowany na kor-
tach ziemnych, kolejny odbędzie się
prawdopodobnie w grudniu na kortach
krytych (nie ustalono jeszcze miejsca roz-
grywek).

Zarząd PTS dziękuje Centrum Ani-
macji Sportu za bezpłatne udostępnienie
kortów. 

Dr Point
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Chociaż Mistrzostwa Puszczykowa w windsurfingu
rozgrywano już po raz 17., w Kamienicy nad Je zio rem
Kaliszyńskim impreza odbywała się pierwszy raz. 

To bardzo czyste jezioro okazało się łaskawe dla wielbicieli
deski z żaglem. Udało się rozegrać sześć wyścigów w kategorii
męskiej i jeden w kategorii dziecięcej. Przy wietrze do-
chodzącym w szkwałach do dwudziestu węzłów zawodnicy nie
mieli problemu z szybkim przemierzaniem trasy wytyczonej
przy pomocy WOPR-u z Kamienicy. Mimo zmiennych wa-
runków pogodowych (przelotne opady) udało się rozegrać
wszystkie z zaplanowanych biegów. Po bardzo częstych zmia-
nach akcji rywalizację mężczyzn wygrał Leszek Janaszek, któ-
ry wyprzedził Tomka Hoffmana. Trzecie miejsce wywalczył
Przemek Janaszek. W kategorii dziecięcej najlepsza okazała
się Gabriella Ossowska, która na wodzie przegoniła Kubę Stan-
dara i Grzesia Janaszka. 

Zawody windsurfingowe zakończone zostały w sobotę uro-
czystym wręczeniem nagród, jednak to nie był koniec sporto-
wych zmagań. Organizatorzy przewidzieli wiele sportowych kon-

MIELI WIATR W ŻAGLE

kurencji dla kibiców, którzy jak co roku dopisali. Tuż po za-
kończonych zawodach windsurfingowych odbyły się zawody
na Trick Boardach „Bitwa na Tricki”. Zawody te zgromadziły
blisko 20 uczestników – rywalizowali starsi i małe dzieci. Po
bardzo emocjonujących pojedynkach zwyciężył Alik Łuczak
pokonując drugiego Tomka Michalskiego i trzeciego Kacpra Ma-
zura. Sobota zakończyła się kolacją integracyjną, która prze-
niosła się na ognisko, przy którym czas umilił wokalno-gita-
rowy występ Australijczyka kanadyjskiego pochodzenia Shea,
oraz puszczykowskiego beatboxera Piotrka Szczerbala. 

W niedzielę rozegrany został finał turnieju w boule, który
wygrała para Paweł i Kacper Mazur, pokonując Monikę i Pat-
ryka Wapniarskiego oraz Maję Sworowską i Antka Cegłowskie-
go. Kolejnym turniejem był tenis ziemny, który również zgro-
madził bardzo wielu zawodników. Po zaciętych pojedynkach
pierwsza trójka prezentowała się następująco: 1 miejsce: Prze-
 mek Janaszek, Kacper Mazur. 2 miejsce: Leszek Janaszek, To-
mek Hoffman. 3 miejsce: Paweł Mazur, Kacper Mazur. Roz-
grywany był również turniej tenisa stołowego, jednak ze
względu na dużą ilość zgłoszeń zakończona została tylko ka-
tegoria dziecięca. Pierwsze miejsce zajął Max Rozwadowski
pokonując w finale Kubę Standara i trzecią Gabi Ossowską.

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe nie kryje zado-
wolenia ze sportowej postawy Puszczykowian, którzy po raz
kolejny pokazali, że aktywne spędzanie czasu jest im bardzo
bliskie. Wielkie podziękowania należą się wszystkim zawod-
nikom startującym zarówno w regatach windsurfingowych, jak
i w dodatkowych konkurencjach, ale również kibicom, bez któ-
rych nie ma prawdziwej rywalizacji. Organizatorzy podkreś-
lają również, że impreza nie odbyłaby się, gdyby nie liczni spon-
sorzy z Urzędem Miejskim na czele. PTS 






