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INFORMACJE

XXI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jak co roku organizowany jest także w Puszczykowie.

Chcielibyśmy zachęcić i zaprosić wszystkich do współudziału w tym szlachetnym przedsięwzięciu.

Jeżeli zechcieliby Państwo włączyć się w pracę puszczykowskiego sztabu, zagrać solo lub z zespołem,

przekazać fajne przedmioty, czy w inny sposób włączyć się w organizację XXI finału

na terenie naszego miasta prosimy o kontakt w terminie do 2 stycznia 2013 r.

Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz – Centrum Animacji Kultury

tel. 61 819 46 49 lub 694 164 863, e-mail: plachta@puszczykowo.pl

Liczymy, że 13 stycznia będą Państwo z nami
Sie ma !!!

Puszczykowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Szanowni Państwo!!
Przed nami XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

który odbędzie się w niedzielę 13.01.2013 r.
W tym roku Orkiestra zagra

DLA RATOWANIA ŻYCIA DZIECI I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW

ZEBRANIE WĘDKARZY
Zarząd Koła PZW nr 41 w Puszczykowie informuje,
że 30 grudnia 2012 roku, w Szkole Podstawowej nr 1
w Puszczykowie przy ulicy Wysokiej, o godzinie 10.00
odbędzie się zebranie sprawozdawcze,
natomiast od godziny 11.00 zebranie wyborcze.
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OSZCZĘDNY BUDŻET
Z ANDRZEJEM BALCERKIEM Burmistrzem Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki

– Panie Burmistrzu, jak Pan ocenia
projekt budżetu?

– Przez pierwsze dwa lata obecnej ka-
dencji zmniejszyliśmy poziom więk-
szości wydatków bieżących, dokonaliś-
my ich racjonalizacji. Założeniem
projektu budżetu na przyszły rok było to,
aby wydatki te pozostały na niezmie-
nionym poziomie. Oczywiście nie wszę-
dzie udało się tę zasadę utrzymać, np.
w oświacie, czy w niektórych zada-
niach z zakresu pomocy społecznej, ale
generalnie z osiągniętego rezultatu jes-
tem zadowolony. W przypadku docho-
dów planujemy wzrost najważniejszych
dla nas dochodów z PIT, podatku od nie-
ruchomości i subwencji ogólnej, stano-
wiących aż 83% dochodów ogółem. Za-
kładamy, że pozostałe dochody, poza
dotacjami od innych samorządów, któ-
re również znacznie wzrosną, nie ulegną
istotnym zmianom. Cieszy na pewno fakt,
że mogliśmy zaplanować 4,5 mln zł
na inwestycje, a jednocześnie nie tylko
nie zwiększyć zadłużenia lecz nawet je
zmniejszyć.

– Co roku Miasto wydaje więcej na
przedszkola niepubliczne.

– Faktycznie tak jest, ale należy rów-
nież uwzględnić to, że z każdym rokiem
rosną również dotacje z sąsiednich gmin,
które zwracają nam tę część wydatków,
która dotyczy dzieci nie zamieszkałych
na terenie Puszczykowa. Obecnie do
przedszkoli niepublicznych uczęszcza aż
80 dzieci, które nie mieszkają w Pusz-
czykowie.

– Puszczykowo od lat boryka się
z dużymi odszkodowaniami za prze-
jęte grunty. Jakie środki wydano
w bieżącym roku, a jakie planuje się
na 2013 r.?

– Faktycznie od kilku lat notujemy
liczne sprawy o odszkodowania, jednak
istotne wydatki z nimi związane pojawiły
się dopiero w 2010 r. W latach 2010–2011
wydaliśmy, w każdym roku po 1,4 mln zł,
ale w 2012 r. już prawie 2,5 mln zł
i taką samą kwotę zaplanowaliśmy na

2013 r. Pocieszające jest to, że liczba
spraw o odszkodowania zmniejsza się
i od 2014 r. wydatki na ten cel powinny
zacząć spadać.

– Jakie są planowane nowe duże in-
westycje w 2013 roku?

– Tak jak powiedziałem wcześniej,
łącznie na inwestycje w budżecie zapla-
nowaliśmy 4,5 mln zł. Najwięcej środ-
ków pochłonie budowa dróg, w tym ul.
Śląskiej, Środkowej i za Rynkiem oraz
modernizacja obiektów komunalnych,
odpowiednio 2,56 mln zł i 930 tys. zł.
Nie sposób nie wspomnieć również, że
w drugim półroczu 2013 r. planujemy
rozpoczęcie rozbudowy szkoły przy ul.
Wysokiej. Ponadto 450 tys. zł planujemy
przeznaczyć na wykup gruntów.

– Jakie są przewidywane nakłady na
rozbudowę szkoły?

– W wieloletniej prognozie finansowej
zaplanowaliśmy 1,4 mln zł. Jednak, o do-
kładniejszych wyliczeniach będziemy
mogli mówić po wykonaniu dokumen-
tacji technicznej.

– 12 radnych złożyło wniosek do pro-
jektu budżetu aby zmniejszyć zadłużenie
Miasta o 1 mln zł. Czy uwzględnił Pan
ten wniosek w projekcie?

– Przy tworzeniu założeń do projektu,
ze względu na fakt, że nasze zadłużenie
jest bezpieczne, postanowiliśmy razem ze
skarbnikiem Miasta utrzymać je w 2013
roku na niezmienionym poziomie. Chce-
my zrealizować jak najwięcej zadań in-
westycyjnych, nie zwiększając jedno-
cześnie długu. Po otrzymaniu wniosku
spotkałem się z radnymi i doszliśmy do
kompromisu; w projekcie uwzględniłem
zmniejszenie zadłużenia w 2013 r. o kwo-
tę 459 tys. zł.

– Jaka jest obecnie sytuacja finan-
sowa Miasta?

– Jeszcze dwa lata temu, kiedy Mias-
to nie generowało właściwie nadwyżki
operacyjnej, nie miało środków na
bieżące regulowanie zobowiązań, istniało
bardzo realne ryzyko przekroczenia usta-
wowych wskaźników zadłużenia. Wte-
dy trudno było przypuszczać, że w tej ka-

(Ciąg dalszy na str. 4)

SAMORZĄD
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SAMORZĄD

dencji będę mógł powiedzieć, że finan-
se naszego Miasta mają się całkiem
dobrze. Miasto generuje nadwyżkę
bieżącą powyżej 3 mln zł, a jeśli nie
uwzględnimy odszkodowań to nawet
6 mln zł. Na tak małe Miasto, jakim jest
Puszczykowo jest to naprawdę przy-
zwoita kwota. Nie mamy problemu z za-
chowaniem płynności finansowych,
z czym dzisiaj boryka się bardzo wiele sa-
morządów.

– A jak ocenia Pan zdolność kredy-
tową Miasta?

– Mówiąc o zdolności kredytowej
Miasta musimy rozgraniczyć dwie
sprawy. Z jednej strony zdolność
kredytową w ocenie banków, z drugiej
natomiast ustawowe wskaźniki do-
tyczące maksymalnej spłaty długu.
Może na przykład zaistnieć taka sy-
tuacja, że wskaźniki w danej jednostce są
na stosunkowo niskim poziomie, a bank
i tak nie chce udzielić kredytu. Zdolno-
ść kredytowa naszego Miasta w obu
przypadkach jest obecnie dobra. Dzisiaj
bez problemu moglibyśmy zwiększyć
zadłużenie Miasta o kwotę 5 mln zł, a od
2014 r., kiedy przestanie obowiązywać
60% wskaźnik zadłużenia do dochodów
o jeszcze większą kwotę. Oczywiście nie
chcemy tego robić, ale to pokazuje, że na-
wet w przypadku pojawienia się jakiś nad-

zwyczajnych okoliczności posiadamy
dużą rezerwę.

– Od 2014 r. kwota długu jaką sa-
morządy będą mogły spłacić w roku
będzie wyliczana w oparciu o nowy
wskaźnik, dla większości samorządów
zmiana ta jest niekorzystna, wiele sa-
morządów będzie miało problem z je-
go nieprzekroczeniem, a jak wygląda
to w przypadku Puszczykowa?

– Faktycznie od 2014 r. maksymalna
kwota długu jaką Miasto może spłacić
w roku będzie wyliczana w oparciu o no-

wy wskaźnik. Do 2013 r. obowiązują dwa
wskaźniki: gmina nie może mieć długu
większego niż 60% dochodów i nie
może spłacić w roku więcej sumy długu
i odsetek niż 15% dochodów. Od 2014 r.
przestanie obowiązywać wskaźnik ogra-
niczający łączną kwotę długu, natomiast
wskaźnik maksymalnej spłaty długu
w roku będzie wskaźnikiem indywi-
dualnym, wyliczanym w oparciu o wy-
sokość nadwyżki operacyjnej danej gmi-
ny z poprzednich 3 lat. Gdyby w latach

2011–2013 nadwyżka operacyjna Mias-
ta była na tak niskim poziomie jak
w 2010 roku budżet na 2014 r. zostałby
negatywnie zaopiniowany przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową. Dzięki dzia-
łaniom jakie podjęliśmy w ostatnich
dwóch latach dotyczących znacznego
zmniejszenia wydatków na bieżące funk-
cjonowanie Miasta oraz poprawienia
sytuacji dochodowej, obecnie nie mamy
zagrożenia przekroczenia nowego
wskaźnika.

– Na zakończenie proszę przedstawić,
jak przebiega realizacja zadań
inwestycyjnych zaplanowanych
na 2012 roku?

– Zrealizowaliśmy już prawie
wszystkie zaplanowane zadania.
Z zadań drogowych wybudowaliś-
my ul. Matejki, Langego, Nowo-

wiejskiego, Wąską (łącznik), parking przy
ul. Kościelnej, parking przy ul. Kaspro-
wicza oraz chodnik przy ul. Jaskółczej. Po-
nadto wykonaliśmy I etap termomoderni-
zacji sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 1 i wybudowaliśmy oś-
wietlenie ulic: Żytniej, Tulipanowej, Sol-
skiego i Kraszewskiego. Obecnie trwa jesz-
cze budowa zatoki autobusowej przy ul.
Kraszewskiego oraz przebudowa budyn-
ku przy ul. Niwka Stara, w którym zostaną
zlokalizowane mieszkania komunalne. �

W projekcie uwzględniłem
zmniejszenie zadłużenia Miasta
w 2013 r. w stosunku do 2012 r.
o 450 tys. zł
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FINANSE
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Przemysław Stefaniak ur. w 1955 r. Wasz sąsiad, Puszczykowianin od urodzenia. Mąż Danuty,
ojciec dwójki synów Filipa i Adama, pracownik PKP PLK. Społecznik, miłośnik zwierząt. Od za-
wsze związany ze sportem. Bokser amatorski w klubie „Budowlani Poznań” w latach 1976 – 1979.
Wędkarz, nieprzerwanie związany z kołem PZW nr 41 w Puszczykowie od 1988, w którym od 2009
roku do dziś pełni funkcję prezesa. W 2010 r. sędzia XXX Klubowych Mistrzostwach Świata w Węd-
karstwie Spławikowym. Wieloletni piłkarz „Lasu Puszczykowo”. Honorowy dawca krwi, odzna-
czony mi. „Złotym Krzyżem Zasługi”. Od 1990 r. sędzia piłkarski, obecnie sędzia sportu amator-
skiego. Pełni funkcję gospodarza boiska „Orlik” na Nowym Osiedlu.
Uważa, że należy wspierać inicjatywy obywatelskie i prowadzić dialog z mieszkańcami. Jeśli wy-

borcy powierzą mu mandat radnego, chciałby zasiadać w Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta; Komisji Spraw Społecznych,
ponieważ najbliżej mu do ludzi i rozwiązywania Ich problemów. Zamiłowanie do sportu kieruję drogę Przemysława Ste-
faniaka do Komisji Edukacji, Sportu i Kultury, w której może wykorzystać swoje doświadczenie dla dobra duchowego
i fizycznego mieszkańców. Chce zabiegać, aby powstał „ranking chodników” do naprawy lub zbudowania, nawet gdy na
drogę trzeba poczekać; o stworzenie „Siłowni pod Chmurką” na Nowym Osiedlu; chce „przywrócić” mieszkańcom ścieżkę
biegnącą od Zakola Warty do Lasu, poprzez wykaszanie chwastów i traw oraz wycięcie drobnych krzewów. Stojąc po stro-
nie mieszkańców prowadzących drobny handel jest przeciwny powstaniu nowych sklepów wielko powierzchniowych
w Puszczykowie.

Lista nr 2
Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla mieszkańców”

PRZEMYSŁAW STEFANIAK

Mam 66 lat. Z Puszczykowem związany jestem od 1968 roku.
W latach 1973 – 2004 byłem prywatnym przedsiębiorcą.
Obecnie na emeryturze. Niezależny finansowo.
Od 20 lat jestem wiceprezesem Klubu Piłkarskiego Las Puszczykowo
Niezwykle ważne dla mnie jest:
– bezpieczeństwo mieszkańców,
– porządek w mieście,
– organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
– polepszenie infrastruktury dla uprawiających trekking oraz kolarstwo, która na wzór europejski

zrówna szanse rowerzystów z samochodami.
Czy dla Ciebie to także ważne sprawy?
Jestem osobą konsekwentną w działaniu nie obawiającą się prawdy oraz otwartą na propozycje działania na korzyść miesz-
kańców.
Jestem pewien, że odpowiedzialnie i rzetelnie będę wypełniał mandat radnego Rady Miasta Puszczykowa.
Zadbajmy wspólnie o nasze Miasto!

Lista nr 1
Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni

RYSZARD JACKOWIAK

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIASTA PUSZCZYKOWA 9 GRUDNIA 2012 R.
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WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIASTA PUSZCZYKOWA 9 GRUDNIA 2012 R.

Jest wieloletnim mieszkańcem Puszczykowa. Ma 44 lata, jest żonaty. Córka Małgorzata obecnie
pracuje i studiuje na UAM w Poznaniu.
Działa społecznie w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Poznańskim.
Zna problemy mieszkańców i nie chce pozostawać obojętny wobec tego co się dzieje w Naszym
Mieście. Zamierza aktywnie działać i mieć wpływ na istotne sprawy nurtujące sąsiadów i jego sa-
mego. Czas na konkretne działania! Jest zwolennikiem dialogu społecznego, uważa, że mieszkańcy
Niwki najlepiej wiedzą co jest im potrzebne.
Od 30 lat działa w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych i jest jednym ze współzałożycieli
OSP w Puszczykowie. Jako mieszkańcowi Puszczykowa i strażakowi, zależy mu na rozwoju idei
samopomocy i samorządności. Jest zwolennikiem budowy społeczeństwa obywatelskiego. Jako rad-
ny chce zająć się następującymi problemami:

– nie zgadza się na lokalizację składowiska odpadów w tak cennym i malowniczym miejscu jak Niwka, uważa że są bardziej
odpowiednie lokalizacje;

– uważa, że słabo wykorzystany jest potencjał Niwki. Tak piękny i urokliwy teren na Zakolu Warty powinien się stać wizy-
tówką Naszego Miasta, a przy tym strefą wolnej rekreacji;

– Straż Pożarna powinna znaleźć swoje miejsce na Niwce, na obecnej działce w ramach projektu utworzenia Centrum Bez-
pieczeństwa Puszczykowa (24h) opracowanego przez KWW Nasze Miasto;

– chce doprowadzić do rozpoczęcia prac nad projektem dostosowania infrastruktury drogowej i terenów zielonych do potrzeb
mieszkańców;

– widzi konieczność powstania większej liczby miejsc parkingowych przy szpitalu! Dlaczego nic się nie dzieje w tej sprawie?

Lista nr 4
Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Miasto

DARIUSZ ANDRZEJ PIECHOCKI

Z zawodu historyk, działacz harcerski, członek Komitetu Obywatelskiego. Żona Hania pracownik
przedszkola nr 3. Trójka dzieci: Maciej, Kasia i Asia. Właściciel niewielkiej Agencji Reklamowej.
Z wykształcenia jestem historykiem, ale obecnie prowadzę niewielką agencję reklamową. Będąc
radnym chcę zająć się sprawami osób niepełnosprawnych, ochroną zabytkowego i unikalnego cha-
rakteru naszego miasta i dopilnowaniem wszystkich inwestycji w rejonie.
W Puszczykowie mieszkam od 1980 roku. Od początku fascynowały mnie nie tylko zabytki mias-
ta, ale przede wszystkim przyroda. Puszczykowo jest moją małą ojczyzną. Z troską przyjmuję więc
wszystko to, co obecnie się tu dzieje. Nie podoba mi się pomysł budowy nowego marketu przy uli-
cy Magazynowej. Sklepów spożywczych mamy dosyć. Miasto zmienia swój charakter, niestety nie-
korzystnie. Podobna sprawa jest z poszerzeniem szosy w kierunku Mosiny. To prawdziwe zagrożenie

dla naszej przyrody, a przede wszystkim dla naszych „puszczykowskich gór”. Zwiększy się emisja spalin, hałas. Innym za-
grożeniem dla charakteru miasta jest bylejakość zabudowy. Nie ma określonej polityki architektonicznej. Stan puszczykow-
skich zabytków (restauracja Paula Mendla, dom Państwa Adamskich, budynek „Turystycznej”) pozostawiają wiele do życze-
nia. Tak samo jak stan naszych chodników – tymi na pobocznych ulicach wręcz przejść nie można. Ważna jest też sprawa oświetlenia
ulic. Wieczorami całe połacie miasta są nieoświetlone. Nie można oszczędzać kosztem bezpieczeństwa. Ważna jest też spra-
wa odpowiedniej ilości ławek, zarówno w mieście, jak i na trasach spacerowych, oraz porządku na Zakolu. Marzy mi się, aby
przyszłe pokolenia żyły w naszym PIĘKNYM, CZYSTYM I ZIELONYM PUSZCZYKOWIE.

Lista nr 3
Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Krzyżańskiego

PIOTR KRZYŻAŃSKI
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WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIASTA PUSZCZYKOWA 9 GRUDNIA 2012 R.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Puszczykowa w okręgu wyborczym Nr 6
Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-

jewództw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miasta Puszczykowa dla wyboru jednego radnego w trzymandatowym okręgu wybor-
czym Nr 6, obejmujący w Mieście Puszczykowo obszar Niwki ograniczony ulicami Nadwarciańską, Niwka Stara, Mocka, torami kolejowymi
i ul. Dworcową.

§ 2. Datę wyborów, a których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 9 grudnia 2012 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wojewoda Wielkopolski

/-/ Piotr Florek

ZARZĄDZENIE NR 641/12 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 3 października 2012 r.

9.12.2012 – Wybory uzupełniające do Rady Miasta Puszczykowa w okręgu wyborczym nr 6
Wojewoda Wielkopolski zarządził wybory uzupełniające do Rady Miasta Puszczykowa w okręgu nr 6 na dzień 9 grudnia 2012 r. Uprawnie-
ni do głosowania będą mieszkańcy następujących ulic: Bema, Berwińskiego, Dworcowa od nr 2 do 16 i od nr 1 do 27, Dąbrowskiego, Fiołko-
wa, Jaskółcza, Kosynierów Miłosławskich, Kraszewskiego, Konopnickiej, 3 Maja od nr 1 do 75 i od nr 2 do nr 38 i numery 42 i 44, Nad-
warciańska, Niwka Stara, Nowowiejskiego, Norwida, Nizinna, Niepodległości, Niezłomnych, Narcyzowa, Nowe Osiedle, Radosna, Słowicza,
Śląska, Środkowa, Tulipanowa.

Tomasz Potocki ma 37 lat. Jest puszczykowianinem od 13 lat, wcześniej był mieszkańcem sąsied-
niej Mosiny. Żona Joanna, córka Anastazja, syn Jan.
Ukończył studia licencjackie na kierunku „Administracja publiczna”. Obecnie studiuje na kierun-
ku „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”. Ponadto posiada wykształcenie gastronomiczne
i handlowe. Od 2004 roku prowadzi własne przedsiębiorstwo handlowe AGD – RTV „Neonet”
w Mosinie.
Od wielu lat działa na rzecz stowarzyszeń i organizacji społecznych na terenie Puszczykowa
i okolic. Bliskie są mu sprawy związane ze sportem amatorskim dzieci i młodzieży, którego roz-
wój czynnie wspiera. Sam także stara się aktywnie spędzać wolny czas.
Człowiek otwarty i życzliwy, z dużym poczuciem humoru.

Jeśli zyska zaufanie wyborców, jako radny chciałby namówić nowych mieszkańców Puszczykowa, by zameldowali się w na-
szym mieście, gdyż wtedy cząstka płaconych przez nich co roku podatków PIT trafiłaby do kasy Miasta. Chciałby też doprowadzić
do uruchomienia w Puszczykowie tzw. hot spotów czyli punktów z bezpłatnym dostępem do Internetu w miejscach publicz-
nych – w szkołach, na Rynku, na terenie Centrum Animacji Sportu czy w Centrum Animacji Kultury. Dla poprawy bezpie-
czeństwa w mieście będzie dążył do powstania programu zabezpieczenia miasta w sytuacjach kryzysowych wraz ze spraw-
nym systemem powiadamiania Mieszkańców np. drogą smsową lub e-mailową o zbliżającej się wichurze, śnieżycy czy powodzi.

Lista nr 5
Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Potockiego

TOMASZ POTOCKI
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LASKOWIK W PUSZCZYKOWIE
Zenona Laskowika szczególnie przedstawiać chyba nie potrzeba. Jego
kabaretowe programy znają setki tysięcy, jak nie miliony Polaków.

Tym razem w ramach Puszczykowskich Spotkań Kulturalnych zawita do nasze-
go miasta. Tradycyjnie spotkanie odbędzie się w piątek, 7. grudnia 2012 r. w Sali
Jana Pawła II przy kościele pw. św. Józefa w Puszczykowie. Początek godz. 19:30.

Spektakl „Chity dla Prosperity”, z którym wystąpi w Puszczykowie to program
oparty na scenariuszu i reżyserii Zenona Laskowika. To swego rodzaju sztuka ka-
baretowa o charakterze społeczno-polityczno-obyczajowym.

Organizatorzy zapraszają do rezerwacji lub zakupu zaproszeń-cegiełek w koś-
ciele po niedzielnych mszach, w biurze parafialnym lub telefonicznie: 618 133 135,
600 352 103 (PR)

Od 9 listopada 2012 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Mosinie nosi imię Janusza Korczaka
– wybitnego pedagoga, pisarza, który całe swoje
życie oddał dzieciom.

Uroczystość rozpoczęła msza św., podczas której proboszcz
parafii pw. Św. Mikołaja w Mosinie poświęcił sztandar, ufun-
dowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Starosta Poznański – Jan
Grabkowski, rzecznik MEN Jolanta Dutkiewicz, przedstawi-
ciele województwa, urzędu marszałkowskiego, Wielkopolski
Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. Wśród zaproszonych goś-
ci był także Andrzej Balcerek Burmistrz Puszczykowa.

Po części oficjalnej, uczniowie zaprezentowali montaż poe-
tycko-muzyczny, przybliżający postać patrona. Występ uświe-

ŚWIĘTOWALI DZIEŃ SENIORA
Przy kawie, herbacie i świętomarcińskich rogalach
7 listopada br. puszczykowscy seniorzy spotkali się
z okazji Światowego Dnia Seniora.

Do Sali Jana Pawła II przy kościele pw. Św. Józefa gospo-
darze zaprosili także burmistrza Andrzeja Balcerka. Jednak za-
nim wszyscy zasiedli do stołu, uczestniczyli we w mszy świę-
tej odprawionej w dolnej kaplicy.

Podczas spotkania Zarząd Puszczykowskiego Koła Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów złożył także coroczne spra-
wozdanie z działalności. Emeryci z naszego miasta uczestniczą
bowiem w wielu wyjazdach, wycieczkach. Biorą czynny udział
w zajęciach Akademii Seniora, itp.

Podczas spotkania na scenie pojawili się chórzyści z koła,
którzy zaprosili do wspólnego śpiewania wszystkich obec-
nych. red

tnili aktorzy sceny polskiej R. Kotys i A. Lajborek, którzy prze-
czytali fragmenty z życiorysu patrona. Uczniowie za swój wy-
stęp otrzymali gromkie brawa. red

MAJĄ SWOJEGO PATRONA
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MAJĄ ŚWIETLICĘ
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 korzystają już
ze świetlicy, która działa w przyziemu budynku.
Stało się to możliwe po zakończeniu pac adaptacyjnych
tego pomieszczenia na potrzeby szkolnej świetlicy.

W minionych latach pomieszczenia te były wykorzystywane
przez puszczykowskie zespoły muzyczne, jako sala prób. Szkoła
musiała je jednak odzyskać na potrzeby oświatowe. Dzieci mogą
w świetlicy pod opieka pedagoga, odrabiać lekcje czy zacze-
kać na rodziców.

Na terenie SP nr 2 zakończono także rozbiórkę tzw. bunkra
węglowego. Prace były konieczne ze względu na zły stan tech-
niczny tego podziemnego obiektu. Zakres prac obejmował wy-
burzenie piwnic, zasypanie ich oraz ułożenie nowej nawierz-
chni w miejscu, w którym się znajdował.

Mały remont przeprowadzono także w sali w budynku bib-
lioteki, z której korzystają uczniowie a po południu organizacje
pozarządowe. Zakres prac obejmował wymianę wykładziny
oraz malowanie ścian. red

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
Zakończono I etap prac związanych z termomodernizacją sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1
w Puszczykowie.

Ekipy wykonujące prace wykonały ro-
boty modernizacyjne na budynku sali
gimnastycznej wraz z częścią socjalną
i łącznikiem przy SP nr 1 w Puszczyko-

wie. W zakres robót wchodziło ocieple-
nie dachu tzw. styropapą, na której
ułożono papę termozgrzewalną. Sala
gimnastyczna zyskała także nowe okna

i drzwi. Podczas remontu wykonano
tzw. wieniec obwodowy, którego zada-
niem jest wzmocnienie ściany funda-
mentowej. Zakres prac obejmował także
naprawę ścian.

W kolejnym etapie prac przewidziano
ocieplenie ścian, jednak już po zakoń-
czeniu I etapu w sali jest cieplej. red

Trwa przebudowa budynku przy ul. Niwka Stara, w którym przygotowy-
wanych jest 6 mieszkań. Zostanie tam przeniesiona część lokatorów
z zagrożonego bydynku komunalnego przy ul. Poznańskiej 26.

Ze starego budynku, który stał nie-
używany od wielu lat pozostały właś-
ciwie tylko mury. Konieczna jest kom-
pleksowa wymiana wszystkich instalacji
– wod-kan, gazowej i elektrycznej. W za-
kres prac wchodzi także montaż nowej

stolarki okiennej i drzwiowej. Na koniec
cały budynek zostanie ocieplony. Za-
kończenie prac przewidziano na koniec
tego roku.

Przebudowa jest dofinansowywana
przez Bank Gospodarstwa Krajowego

NOWE ŻYCIE STAREGO BUDYNKU

który wyłoży 40 % sumy potrzebnej na
remont. red

ZATOKA I LAMPY NA UL. KRASZEWSKIEGO
Na ul. Kraszewskiego budowana jest zatoka autobusowa i montowane
nowe oświetlenie uliczne.

W zakres prac wchodzi demontaż starych słupów oświetleniowych, stojących przy
tej ulicy i montaż nowych masztów oświetleniowych wraz z oprawami. Po zakoń-
czeniu prac wzdłuż ulicy Kraszewskiego będą świeciły 22 nowe lampy.

Nowa zatoka autobusowa przy ul. Kraszewskiego powinna powstać do połowy
grudnia. red
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Mszę odprawiono w intencji wszystkich pszczelarzy i ich rodzin.
Na uroczystość przybyli: koledzy-pszczelarze z Ryszardem Pilar-
skim, prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu
na czele, poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych kół oraz zaproszeni
goście, wśród nich: Andrzej Balcerek Burmistrz Puszczykowa
oraz władze samorządowe Mosiny z Zofią Springer, Burmistrzem
Mosiny, Waldemarem Krzyżanowskim, zastępcą burmistrza Mosi-
ny, Waldemarem Waligórskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Mosinie.

Jak pszczelarska tradycja każe podczas mszy proboszcz pusz-
czykowskiej parafii otrzymał dary: miód oraz świecę paschalną wy-
konaną z naturalnego pszczelego wosku.

Po nabożeństwie gospodarze zaprosili gości do restauracji Nova
w Puszczykowie, gdzie najbardziej zasłużeni pszczelarze zostali uho-
norowani medalami, w tym Medalami Dzierżonia najwyższymi
pszczelarskimi odznaczeniami, które odebrali Henryk Nowicki i Woj-
ciech Kociemba.

– Jestem w związku pszczelarskim już 30 lat – mówi H. Nowic-
ki, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła. – W tym czasie parę
razy musiałem zaczynać od zera, ale jak się połknie tego „bakcy-
la”, to już trudno przestać.

Pszczelarze podziękowali także zaproszonym gościom za wspie-
ranie ich działalności.

Zaproszeni samorządowcy zrewanżowali się gospodarzom życze-
niami, okolicznościowymi adresami oraz upominkami przekazanymi
na ręce Aleksandra Falbierskiego, prezesa Koła. Od samorządu Mo-
siny pszczelarze dostali 80 drzewek, które zostaną posadzone
wiosną, a od Puszczykowa bon do zrealizowania w hurtowni
pszczelarskiej.

Jak mówili pszczelarze zakończony sezon był trudny.
– Lipa trochę podreperowała zbiory, ale przecież akacja i rze-

pak pomarzły więc o ten miód będzie trudno. Na dodatek pszczele

JUBILEUSZ KOŁA PSZCZELARZY MOSINAIPUSZCZYKOWO
Medale dla najbardziej zasłużonych, upominki dla wszystkich – tak świętowano jubileusz 80.lecia Koła
Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo. Jednak najpierw właściciele pasiek i zaproszeni goście uczestniczyli
we mszy świętej odprawionej w kościele pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie.

BRĄZOWE ODZNAKI
1. Andrzej Połański
2. Piotr Nowicki
3. Robert Hertmanowski
4. Jarosław Jakubowski
5. Krystyna Bangier

SREBRNE ODZNAKI
1. Włodzimierz Szeszuła
2. Andrzej Dembski
3. Sławomir Biernaczyk
4. Jerzy Falbierski
5. Wiesław Grzechowiak
6. Ryszard Mogielnicki
7. Jan Sobieski

ZŁOTE ODZNAKI
1. Jerzy Okulicz
2. Henryk Przybysz
3. Damazy Guzikowski

MEDAL DZIERŻONIA
1. Henryk Nowicki
2. Wojciech Kociemba

ODZNAKA HONOROWA
zasłużony dla rolnictwa

1. Wojciech Słowiński
2. Kazimierz Jaśkowiak
3. Jerzy Bangier

STATUETKA
1. Aleksander Falbierski

Odznaczeni pszczelarze Koła Mosina-Puszczykowo

rodziny wciąż atakowane są przez groźnego pasożyta roztocza war-
rozę. Na terenie działania naszego koła też atakuje. Bronimy się, po-
dajemy leki ale ryzyko jest zawsze. Problem jest na tyle poważny,
że Unia Europejska przeznaczyła nawet dotacje na zwalczanie pa-
sożyta – mówi A. Falbierski.

Jak powiedział nam W. Kociemba, właściciel 250 rodzin z 30.let-
nim doświadczeniem w pszczelarstwie, na wiosnę okaże się jak duże
spustoszenie poczyni warroza w pszczelich rodzinach.

– Zmieniłem lekarstwo i mam nadzieję, że okaże się skuteczniejsze
niż dotychczas używane – dodaje. W. Kociemba.

Koło Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo zrzesza ponad 100
pszczelarzy. Spotkania członków koła odbywają się raz w miesiącu
w niedzielę o godzinie 10 w Domu Kultury w Mosinie ul. Dwor-
cowa 4. Zwykle jest to pierwsza niedziela miesiąca. red
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Nagrody oraz wyróżnienia odebrało w tym roku 34 ucz-
niów. Tradycyjnie wręczali je Przewodniczący Rady Zbig-
niew Czyż oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultu-
ry i Sportu Małgorzata Szczotka. Uzdolnionej młodzieży
sukcesów gratulował także Burmistrz Miasta Andrzej Bal-
cerek.

Uroczystość uświetnił występ Poznańskiego Chóru Ka-
meralnego Fermata.

NAGRODZENI UCZNIOWIE
MIESZKO KWAŚNIEWSKI – brązowy medalista Mist-

rzostw Polski w tenisie ziemnym do lat 14. Nr 1 w rankin-
gu województwa wielkopolskiego i nr 8 polskiej listy ran-
kingowej Polskiego Związku Tenisowego. Uczestnik turniejów
międzynarodowych.

ADAM MAZUREK – utalentowany wiolonczelista. Zdo-
bywca pierwszych miejsc podczas przesłuchań makroregio-
nalnych oraz ogólnopolskich. W lutym 2012 r. w Ogólnopol-
skim Turnieju Wiolonczelowym w Warszawie zdobył pierwszą
nagrodę.

WIKTORIA RUTKOWSKA – medalistka mistrzostw Pol-
ski w tenisie ziemnym. Nr 4 w rankingu Polskiego Związku
Tenisowego w kategorii „skrzatek" do lat 12. Reprezentantka
mistrzostw Europy, uczestniczka turniejów międzynarodowych.

ADAM ZENKER – laureat Wojewódzkiego Konkursu
Fizycznego, Chemicznego i Matematycznego. Laureat IV stop-
nia Zawodów Finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Infor-
matycznej Gimnazjalistów.

MARIANNA DUCZMAL – zdobywczyni 1. miejsca w Po-
lonijnych Mistrzostwach Świata w golfie. Członkini Naro-
dowej Kadry Juniorów, odnosząca sukcesy w turniejach ogól-
nopolskich.

FRANCISZEK DYDOWICZ – laureat: Wojewódzkiego
Konkursu Chemicznego, wojewódzkiego konkursu pn.
„Młodzi otwarci na Europę” oraz szkolnego konkursu his-
torycznego ,,Arsenał Pamięci”.

EWA PAWLACZYK – odnosi sukcesy ogólnopolskie
w regatach żeglarskich. Reprezentowała Polskę na Mistrzo-
stwach Europy Juniorów w klasie „EUROPA”. Startuje w ka-
tegoriach juniorskich i seniorskich.

NAJZDOLNIEJSI NAGRODZENI
Już po raz szósty puszczykowscy szczególnie uzdolnieni uczniowie otrzymali nagrody i wyróżnienia
przyznawane przez Radę Miasta. Nagroda jest przyznawana uczniom wyróżniającym się znaczącymi
osiągnięciami w nauce, sporcie, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej oraz zadaniach
promujących miasto.
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KLAUDIA WALKOWIAK – laureatka wojewódzkich kon-
kursów matematycznych. Zdobywczyni 3. miejsca w ogól-
nopolskim konkursie przedmiotowym z matematyki PIN-
GWIN. Wyróżniona w międzynarodowym konkursie
matematycznym KANGUR.

MICHAŁ SAMCIK – zdobywca brązowych medali na
Mistrzostwach Europy Taichi w konkurencjach: Szabla sty-
lu Chen oraz Broń Długa Wszystkie Style Włócznia oraz srebr-
nych medali w XVI Pucharze Polski Wushu.

MAJA SZKLARSKA – brała udział w szkolnych, mię-
dzyszkolnych i powiatowych konkursach humanistycznych,
językowych literackich.

MILAN STANIŠIČ – laureat Wojewódzkiego Konkursu
Przyrodniczego. Zdał egzamin zewnętrzny 7 KET (Key En-
glish Test) uzyskując najwyższą ocenę.

KATARZYNA STELMACH – finalistka Wojewódzkiego
Konkursu Przyrodniczego, uczestniczka międzynarodowego
konkursu ,,Kangur Matematyczny". Zdobywczyni 9. miejs-
ca w ogólnopolskim konkursie anglistycznym.

PALOMA FAHMI – wyróżniona tegorocznym tytułem „Ab-
solwent Roku" Gimnazjum nr 1. Członek i kronikarz Rady
Samorządu Uczniowskiego. Współrealizowała film pt.
„Kleszcze”, który zdobył 3. nagrodę na XXIV Wielkopolskich
Porównaniach Filmowych.

FILIP SKIBIŃSKI – odnosi sukcesy w zawodach pływac-
kich, również na szczeblu międzynarodowym. Otrzymał
„Złotą Sowę” jako najwyższe wyróżnienie za ukończenie
1 etapu edukacyjnego.

ALICJA LIS – zajęła 4. miejsce na Mistrzostwach Polski
w tańcu hip-hop, uzyskując prawo reprezentowania naszego
kraju na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata.
Uczestniczka zawodów pływackich. Otrzymała „Złotą Sowę”
jako najwyższe wyróżnienie za ukończenie I etapu eduka-
cyjnego.

EMMANUELLE ORDON – uzyskała „Złotą Tarczę” (śre-
dnia 5,91), czynnie uczestniczy w przedsięwzięciach
organizowanych na terenie szkoły.

MARTA DEC – uzyskała „Złotą Tarczę" (średnia 5,91), re-
prezentuje szkołę w zawodach sportowych i bierze czynny
udział w życiu szkoły.

MARTYNA SYKULSKA – odnosi sukcesy na między-
szkolnych festiwalach piosenki dziecięcej. Śpiewa w zespole
Lumikulu oraz Lupetti (zespół śpiewający piosenki włoskie
i angielskie). Gra na pianinie, uczestniczyła w olimpiadzie
języka tureckiego, ma indywidualny program nauczania.

DOMINIKA SYKULSKA – ukończyła z wyróżnieniem
gimnazjum teatralne „Łejery”. Śpiewa w zespole Lumikulu.
Koncertuje z zespołami. Gra na flecie poprzecznym i gitarze.
Była wolontariuszem w Domu Pomocy Społecznej w Poz-
naniu na Ugorach.

WYRÓŻNIENI UCZNIOWIE
Paweł Bakun, Anna Jagaciak, Verona Vitullo, Kinga

Łuczak, Jakub Koszela, Marta Jajczyk, Jan Światowy, We-
ronika Gawin, Angelika Garczyk, Alicja Kaczmarek, Anna
Hofa, Wojciech Wierzchowiecki, Maciej Czyż, Jan Namysł,
Adam Ratajczak.

KATECHEZA...
SOLĄ MALOWANA

23 i 24 października w świetlicy przy Parafii Matki Bożej
Wniebowziętej w Puszczykowie odbyły się warsztaty
z cyklu: „Katechezy solą malowane” pt.: Stworzenie
Świata, które prowadziła Aleksandra Korejwo.

Dzieci usypywały w skupieniu i z przejęciem kolejne obra-
zy 6 dni stworzenia. Obrazy więc zapełniały się kolejno: nie-
bem,ziemią, gwiazdami, sklepieniem niebieskim, roślinami, zwie-
rzętami, błyszczącymi planetami i wreszcie najważniejsze
pojawił się człowiek... Zajęcia przeplatane były piosenkami
o stwarzaniu przez Pana Boga Świata. Było więc także dużo
radości, śpiewu i tańca...

Dowiedziałam się, że A. Korejwo uwieczniła wszystkie dzie-
cięce obrazy w fotografii i przygotowała dla każdego uczest-
niczącego w 2-dniowych zajęciach dziecka książeczki z ich włas-
nymi pracami w kolorowych solach. Sówka
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KONCERT PIANISTYCZNY ORAZ WERNISAŻ WYSTAWY
GOBELINÓW W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ W PUSZCZYKOWIE

16 listopada dla puszczykowskiej publiczności zagrała
wspaniała pianistka Monika Rosca – filmowa Nel
z „W pustyni i w puszczy”.

Przy akompaniamencie Marka Waggonera – gitarzysty jaz-
zowego wykonała wybrane utwory Fryderyka Chopina oraz Jana
Sebastiana Bacha. Po koncercie nastąpił wernisaż wystawy go-
belinów Justyny Wieczorkiewicz-Wujewskiej pt. „Malowane
nitką”. Autorka prac jest mieszkanką Puszczykowa, ukończyła
Szkołę Tkactwa Artystycznego im. Heleny Modrzejewskiej
w Zakopanem. Gobeliny stanowią zarówno jej pracę, jak i ogro-
mną pasję. Za sprawą współpracy z wieloma artystami w tej dzie-
dzinie pani Justyna jest współautorką tkanin tj. kurtyny do Teat-
ru Polskiego, Teatru Wielkiego w Poznaniu, Teatru w Gnieźnie
czy też gobelinu „Britania” znajdującego się na statku Queen Mary
II. Jej prace wystawiane są w wielu miejscach na terenie całej Eu-
ropy. Część z nich jest już w prywatnych kolekcjach m.in. wAu-
stralii, Austrii, Anglii, na Białorusi i we Włoszech. W Bibliote-
ce Miejskiej można podziwiać przykładowe gobeliny o tematyce
sakralnej, dziecięcej oraz przedstawiające naturę. BMCAK

PUSZCZYKOWSKA JESIEŃ KULTURALNA
Listopadowy program szóstej odsłony Puszczykowskiej Jesieni
Kulturalnej w roku jubileuszu nadania praw miejskich miastu
Puszczykowo zarezerwowany został dla dziecięcej widowni.

Specjalnie dla najmłodszych 8 listopada
najpierw wystąpił teatr Frajda z Torunia
w spektaklu „Wyjątkowe rodzeństwo”.
Podczas tego spotkania aktorki wraz
z pięknymi kolorowymi kukiełkami opo-

wiedziały dzieciom historię o sile rodzi-
ny, przyjaźni, miłości i dowiodły, że w wie-
lu sytuacjach strach ma tylko wielkie oczy.

Tydzień później na scenie Sali Teat-
ralnej w Bibliotece Miejskiej zagościła

pani Halina Benedyk. Artystka wraz
z dziećmi zaśpiewała mnóstwo dziecię-
cych utworów zarówno własnych jak
i europejskich wykonanych w języku pol-
skim. Śpiewom towarzyszył także ener-
getyczny taniec, co sprawiło, że na każ-
dej twarzy zarówno w trakcie koncertu
jak i po gościł piękny, serdeczny uśmiech.

BMCAK
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Zgodnie z najnowszym ogólnopolskim rankingiem bib-
liotek Rzeczpospolitej, Biblioteka Miejska im. M. Musie-
rowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie zajęła
35 miejsce na 700 bibliotek zgłoszonych do rankingu,
a 6 miejsce ze wszystkich bibliotek w Wielkopolsce. Oce-
nie podlegały m.in. powierzchnia bibliotek i filii, stan za-
trudnienia, wielkość księgozbioru i wysokość dotacji,
dostępne dla czytelników tytuły prasowe, posiadanie
strony internetowej, dostępność Internetu dla czytelni-
ków, wolontariat, działające przy bibliotece kółka zainte-
resowań i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
a także dane statystyczne GUS dotyczące liczby zareje-
strowanych czytelników oraz wypożyczonych książek
w roku 2011.

Zdobywanie punktów w wyżej wymienionych kwestiach
nie byłoby możliwe bez Państwa zainteresowania ofertą

SZANOWNI CZYTELNICY

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz w Puszczykowie
Zaprasza na

warsztaty fotografii portretowej
„PORTRET STUDYJNY, KLASYCZNY

I EKSPERYMENTALNY”
prowadzone przez

Włodzimierza Kowalińskiego
Warsztaty jednodniowe

Ilość miejsc ograniczona (termin do uzgodnienia)

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie
61 819 46 49, 668 857 921

W ramach warsztatów – teoria i praktyka wykonywania fotograficznego
portretu studyjnego: analiza cech modela, rodzaje i dobór, ustawienia

oświetlenia, właściwy pomiar światła. Oświetlenie w portrecie klasycznym
i eksperymentalnym. Podsumowaniem warsztatów będzie wystawa zdjęć

portretowych wykonanych przez uczestników w BMCAK w Puszczykowie.
Koszt warsztatów 20 zł

Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1 62-040 Puszczykowo

ZAPRASZAMY

Dyrektor Biblioteki Miejskiej
im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie

Danuta Mankiewicz wraz z pracownikami

naszej Biblioteki. Jest to więc nasz mały wspólny suk-
ces. Serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszej
współpracy, owocem której może być sukces jeszcze bar-
dziej spektakularny.

WYDAWCA: URZĄD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE; ADRES REDAKCJI: UL. PODLEŚNA 4. Tel. 61 813 32 25, 61 898 37 00,
e-mail: um@puszczykowo.pl www.puszczykowo.pl; REDAKTOR NACZELNY: BOGDAN LEWICKI, echo@puszczykowo.pl;
WSPÓŁPRACA: MACIEJ DETTLAFF, JOANNA HEJNOWICZ, JANINA KOZEŃSKA, ALICJA MARCINIAK, REMIGIUSZ MOTYCKI, KATARZYNA NOWAK,
MAGDALENA PŁACHTA, EWA RYBACKA, ALINA STEMPNIAK, BEATA WITCZAK, AGNIESZKA ZIELIŃSKA-ADAMIAK;
SKŁAD TEKSTÓW, KOREKTA: REDAKCJA. DRUK: 3100 EGZ.
Na teksty czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 25 dnia każdego miesiąca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów
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GOSPODARKA ODPADAMI W NOWYCH 
Na łamach Echa Puszczykowa wielokrotnie informowaliśmy już o zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach z 1 lipca 2011 r., która zacznie obowiązywać 1 lipca 2013 r. Nowe przepisy wprowadzą
bardzo duże zmiany w dotychczasowej gospodarce odpadami komunalnymi.

Jak już informowaliśmy, najważniejszą zmianą wprowa-
dzoną w związku z nowymi przepisami jest to, że od 1 lipca 2013
roku odpowiedzialność za zorganizowanie systemu odbioru i uty-
lizacji odpadów komunalnych przejmą jednostki samorządu te-
rytorialnego, czyli gminy. Dotychczas każdy właściciel nieru-
chomości powinien mieć podpisaną indywidualną umowę na
odbiór odpadów komunalnych z firmą prowadzącą taką działal-
ność gospodarczą. W przypadku Puszczykowa najczęściej takie
umowy podpisane były z firmą EKO RONDO. 1 lipca 2013 r.
wszystkie dotychczas podpisane umowy stracą jednak ważno-
ść. W miejsce tych indywidualnych umów wejdzie tzw. opłata
śmieciowa, która będzie wnoszona do gminy. Natomiast wywozem
śmieci zajmie się firma wyłoniona przez gminę w przetargu.

GMINA W ZWIĄZKU
Nowe zadania gminy, nałożone przez ustawę mogą być rea-

lizowane samodzielnie lub wspólnie. W przypadku Puszczy-
kowa oraz 23 okolicznych gmin, zagospodarowaniem śmieci
zajmie się Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania
Odpadów SELEKT”, do którego na-
sze miasto należy. Oprócz Puszczy-
kowa w skład SELEKTU wchodzą:
Brodnica, Czempiń, Dolsk, Dopiewo,
Granowo, Grodzisk Wielkopolski,
Kamieniec, Kaźmierz, Komorniki,
Gmina Kościan, Miasto Kościan,
Miasto Luboń, Mosina, Opalenica,
Rakoniewice, Rokietnica, Stęszew,
Tarnowo Podgórne, Wielichowo i Zbąszyń.

Ponieważ Puszczykowo należy do związku międzygminnego,
który przejął na siebie ciężar realizacji obowiązków związa-
nych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, to CZO SE-
LEKT ustala wszystkie najważniejsze kwestie związane z or-
ganizacją systemu odbioru odpadów. 

Wiele ważnych decyzji podjętych uchwałami zapadło pod-
czas zgromadzenia Związku Międzygminnego CZO SELEKT
29 października 2012 r. Wówczas ustalono jedne z najważ -
niejszych parametrów nowego systemu – czyli stawki i spo-
 soby ich naliczania. 

DEKLARACJE
Wiadomo już, że gospodarstwa, które zadeklarują segregację

odpadów zapłacą po 10 złotych od każdej osoby mieszkającej
w danym gospodarstwie. Ci, którzy nie bedą segregowali
uiszczą opłatę w wysokości 14 złotych od każdej osoby. De-
klaracje będziemy składać na specjalnych formularzach, 
których wzory zostały już ustalone i obecnie czekają na za-
twierdzenie przez wojewodę. Będziemy musieli złożyć je 
w Urzędzie Miasta do 28 lutego 2013 roku. Natomiast opłaty

będą musiały być wnoszone do 15 każdego miesiąca za dany
miesiąc. Przykładowo za pierwszy miesiąc funkcjonowania usta-
wy, czyli lipiec opłatę będziemy musieli wnieść do 15 lipca 2013
roku. Każde gospodarstwo otrzyma oddzielny numer rachun-
ku, na który będzie dokonywało wpłat.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW
Ustalone stawki obowiązywać będą przy dwutygodniowym

cyklu odbioru pojemników z odpadami zmieszanymi (takimi,
z których nie można już nic wysegregować) oraz 4-tygod-
niowym cyklem odbioru surowców wtórnych, które gospo-
darstwa będą segregowały. Mówiąc o surowcach wtórnych
mamy na myśli papier, szkło, tworzywa sztuczne i tzw. opa-
ko wania wielomateriałowe, czyli kartony po napojach.

Należy nadmienić, że firma zajmująca się odbiorem odpa-
dów będzie mogła kontrolować, czy dana posesja, (jeśli za-
deklaruje segregację) segreguje czy nie, ponieważ odbiór od-
padów niesegregowanych jest droższy. 

Nowe przepisy nie niosą ze sobą ograniczeń ilościowych.
Oznacza to, że w ramach wnoszonej
opłaty każde gospodarstwo będzie
mogło wytworzyć dowolną ilość od-
padów. Jednak to do właściciela po-
sesji będzie należało wyposażenie
nieruchomości w odpowiedni pojem-
nik zgodnie z regulaminem czystości
i porządku. 

Natomiast złom, tzw. odpady wiel-
kogabarytowe oraz zu żyty sprzęt elektryczny będzie odbierany
według oddzielnych harmonogramów. 

Dodatkowo zbierane będą następujące frakcje odpadów ko-
munalnych powstające w gospodarstwach domowych:
– papier i tektura, w tym opakowania,
– metal, w tym opakowania,
– tworzywa sztuczne,
– szkło, w tym opakowania,
– opakowania wielomateriałowe,
– odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady

opakowaniowe ulegające biodegradacji,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– przeterminowane leki i chemikalia,
– opakowania po farbach i lakierach,
– zużyte baterie i akumulatory,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– odpady budowlane i rozbiórkowe,
– zużyte opony,
– odpady zielone.

Będą one zbierane w Punkcie Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych (PSZOK), który będzie znajdował się na

W deklaracji będziemy musieli
określić czy na terenie posesji
będzie prowadzona segregacja
odpadów. Jeśli odpady będą
segregowane zapłacimy mniej 
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terenie Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt w Piot-
rowie Pierwszym oraz w PSZOK-ach lokalnych zlokalizo-
wanych na terenie gmin. 

PO CO JEST PSZOK?
PSZOK będzie miejscem, w którym będziemy mogli od-

dawać odpady, powstające w gospodarstwach rzadziej. Każda
„frakcja” odpadów będzie trafiała do oddzielnych pojemników,
które będę opróżniane natychmiast po zapełnieniu. Nie będzie
to jednak miejsce bez kontroli. Zatrudniony tam pracownik bę-
dzie odnotowywał każdą naszą wizytę i wpisywał oddawane
odpady na „nasze konto”. Po wejściu w życie nowej ustawy
wszystkie gospodarstwa zostaną, bowiem włączone do spe-
cjalnego systemu ewidencji komputerowej. 

Z kolei częstotliwość odbioru odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji (liście, ścięta trawa) określi Regulamin
utrzymania czystości i porządku obowiązujący na terenie
związku.

FIRMY I INSTYTUCJE
Oczywiście nowe przepisy obejmą także przedsiębiorstwa

firmy i instytucje. Dla nich stawki ustalane są nie w oparciu
o liczbę osób, mieszkających na danej posesji, a w zależnoś-
ci od pojemności używanego przez nich pojemnika.

W przypadku odpadów zmieszanych stawki wynoszą od-
powiednio:
– stawka opłaty za pojemnik o pojemności 7 m3 – 363 zł,
– stawka opłaty za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 103 zł,
– stawka opłaty za pojemnik o pojemności 0,11 m3 – 19 zł,
– stawka opłaty za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 22 zł,
– stawka opłaty za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – 38 zł,

W przypadku korzystania z pojemników o większej po-
jemności niż wyżej wymienione ustala się stawkę opłaty w wy-
sokości 52 zł za m3.

Natomiast w przypadku segregacji stawki ustalono na nie-
co niższych poziomach: 
– stawka opłaty za pojemnik o pojemności 7 m3 – 232 zł,
– stawka opłaty za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 66 zł,
– stawka opiaty za pojemnik o pojemności 0,11 m3 – 12 zł,
– stawka opłaty za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 13 zł,
– stawka opiaty za pojemnik o pojemności 0,24 m3 –24 zł,
– stawka opłaty za worek o pojemności 0,08 m3 – 10 zł,

W przypadku korzystania z pojemników o większej po-
jemności niż wyżej wymienione ustala się stawkę opłaty w wy-
sokości 33 zł za m3. red

PRZEPISACH PYTANIA DO BURMISTRZA
Po spotkaniu w przedszkolu Chatka Kubusia Puchatka

(21.11.2012) zaniepokojeni rodzice przekazują sobie informacje
o bardzo trudnej współpracy przedszkola z Urzędem Miasta. Wy-
nika z nich, że Urząd Miasta kładzie wręcz Przedszkolu kłody
pod nogi. Główny problem dotyczy realizacji projektu unijne-
go oraz nieprzekazywania dotacji. Jak poinformował, pan Przy-
bylski podejmując się prowadzenia placówki, poniósł bardzo
duże nakłady, zarówno na remont, jak i zakup zabawek oraz po-
mocy. Myślimy, że na kolejne zebranie pan Burmistrz przyjmie
zaproszenie. Z informacji otrzymanych od pana Przybylskiego
wynikało, iż na zebraniu nie pojawił się nikt z zaproszonych osób
z Urzędu Miasta. Zatroskany rodzic

�����

Informacje o nieprzekazywaniu dotacji są w całości niepraw-
dziwe. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 68/11/VI z dnia 
21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozli-
czania dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa dla niepublicznych
przedszkoli oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punk-
tów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoś-
ci ich wykorzystania, Miasto przekazuje dotacje przedszkolom nie-
publicznym do ostatniego dnia każdego miesiąca według stanu
na dzień 1 dnia tego miesiąca. Ze względu na fakt, że przedszkole
uzyskało wpis do ewidencji placówek oświatowych dnia 28 sierp-
nia br., z datą rozpoczęcia działalności 1 września 2012 r., a prze-
de wszystkim dlatego, że zaczęło prowadzenie zajęć dopiero 
27 sierpnia br. dotacja przysługiwała od dnia 1 września. W mie-
siącach wrzesień-listopad dotacja została przekazana Przedszkolu
odpowiednio 14.09, 12.10 i 19.11, czyli każdorazowo znacznie
przed terminem płatności wynikającym z ww. uchwały, w wy-
sokości 479,08 zł na każde dziecko miesięcznie. 

Wszystkie nasze wątpliwości, co do możliwości otrzymania
przez Przedszkole dotacji na realizację projektu, równocześnie
ze środków unijnych jak i z Miasta przekazaliśmy jeszcze przed
złożeniem przez Właściciela Przedszkola wniosku o dofinan-
sowanie, nie zostały one jednak uwzględnione. Wątpliwości ja-
kie zgłaszaliśmy dotyczyły równoczesnego finansowania tych
samych wydatków z dwóch źródeł, a wynikały one z faktu, że
budżet projektu załączony do wniosku o dofinansowanie,
obejmujący całość kosztów związanych z realizacją podstawy
programowej, nie uwzględniał dotacji z budżetu Miasta. Dopiero
zmiana wniosku złożona w listopadzie w części uwzględnia su-
gestie Miasta. Podwójne finansowanie, czyli niedozwolone zre-
fundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy
ze środków publicznych – krajowych lub wspólnotowych, a ta-
kie ryzyko występuje w przedmiotowym projekcie, narusza prze-
pisy zarówno unijne jak i krajowe. 

Jeśli chodzi o poniesione nakłady na prowadzenie placów-
ki chciałbym wyjaśnić, że Przedszkole prowadzone jest w bu-
dynku będącym własnością Miasta. Właściciel przedszkola wy-
grał konkurs ofert na dzierżawę obiektu zobowiązując się w
swojej ofercie do poczynienia wskazanych nakładów. Należy za-
znaczyć, że stan techniczny budynku, jego wyposażenie, były
znane wszystkim oferentom przystępującym do konkursu. 

Jednocześnie chciałbym poinformować, że żadnego zapro-
szenia na zebranie w Przedszkolu Urząd nie otrzymał.  

Andrzej Balcerek Burmistrz Miasta Puszczykowa



OŚWIATA

NOC 
W SZKOLE
Przed „PASOWANIEM NA UCZNIA”
klasa Ib ze Szkoły Podstawowej nr 2
w ramach testu na odwagę 
i samo  dzielność spędziła noc 
w szkole.

Większość uczniów po raz pierwszy zasnęła poza domem
bez rodziców, ale nie to było dla nich najtrudniejszą próbą do
pokonania. Zaczęło się spokojnie od samodzielnego przygo-
towania kolacji. Pierwszym egzaminem był konkurs na naj-
piękniejszą oczywiście własnoręcznie wykonaną kanapkę, 
który wszyscy zdali celująco. Perspektywa walki na poduchy
sprawiła, że dzieciaki szybko przygotowały się do snu. Woj-
na była zacięta, ale nie tylko nikt w niej nie ucierpiał, ale wy-
wołała sporo radości. Dzieci bawiły się ulubionymi zabaw-
kami, słuchały kolejnych odcinków przygód detektywa
Pozytywki i oglądały filmy animowane. Gdy było już ciem-
no i oczy dzieci zaczęły się kleić ktoś pod drzwi sali wsunął
list. Okazało się, że była to wiadomość od Krzysia – przyja-
ciela Kubusia Puchatka, który prosił dzieci o pomoc. Pierw-
szaki z latarkami natychmiast ruszyły korytarzami szkoły kie-
rując się strzałkami i postępowały zgodnie z poleceniami 
w listach, m.in.: pokolorowały portrety porwanych bohaterów
bajkowych i rozwiesiły je na korytarzu, by pomóc w ich od-

nalezieniu, odszukały i połączyły nazwy poplątanych bajek,
aby nie pozwolić czarodziejowi wymazać ich ze swojej pa-
mięci. Nie były to łatwe zadania. Bardzo trudno było po ciem-
ku odszukać lampę Alladyna, lusterko Macochy z bajki 
o Śnieżce czy miotłę Baby Jagi. Jednak dzieciom udało się wy-
grać ten nierówny pojedynek ze złem. W końcu niedobry cza-
rodziej pękł ze złości, a bajkowe postacie mogły powrócić do
swoich bajek. Podążając cukierkową ścieżką dzieci odszukały
Chatkę Baby Jagi pełną słodyczy, która była ich nagrodą za
dobre serce i odwagę. Kolejny egzamin został zaliczony. Dzie-
ci nie tylko nie bały się spać z dala od domu i rodziców, ale
były gotowe w środku nocy ratować innych. Na resztę nocy
przygotowany został maraton filmów animowanych, które usy-
piały kolejno małych bohaterów. Następnego dnia po śniadaniu
wszyscy ruszyli do zabawy tym razem w świetlicy. Gdy już
wszyscy byli na nogach, dzieci zjadły wspólne śniadanie wspo-
minając przygody poprzedniego wieczoru. Uczniowie klasy
Ib zasłużyli, by być pasowani na ucznia. red

I w końcu nadszedł ten wyjątkowy dzień. Uczniowie
klas pierwszych przygotowywali się do niego 
od początku roku szkolnego. 

Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwi-
czyli podczas wielu prób. W sobotę – 20 października – 53 ucz -
niów z klas 1a – Biedronki, 1b – Pszczółki i 1c – Motylki złożyło
uroczyste ślubowanie. Od samego rana w szkole panowała
świąteczna atmosfera. Nasi najmłodsi uczniowie – choć troszkę
stremowani – zaprezentowali rodzicom, nauczycielom i zapro-
szonym gościom wspaniałe przedstawienie. Po złożeniu ślubo-
wania przed pocztem sztandarowym, Pani Dyrektor Ewa Bu-
dzyńska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając
piórem ramion pierwszoklasistów. Życzymy nowo przyjętym do
braci uczniowskiej żakom wielu sukcesów w nauce. red

JEDYNKOWE PASOWANIE

CHATKA KUBUSIA PUCHATKA ZAPRASZA
Niepubliczne Przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka” w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Puszczykowie w listopadzie 2012 r.
rozpoczęło realizację dwuletniego programu „W Przedszkolu Kubusia uśmiechnięta dzieci buzia” finansowanego ze środków Unij-
nych. Zapraszamy wszystkie dzieci, które ze względów finansowych nie korzystają z edukacji przedszkolnej do przedszkola „Chat-
ka Kubusia Puchatka”, Puszczykowo ul. Niepodległości 14. Szczegółowych informacji udziela dyrektor przedszkola Katarzyna Przy-
bylska, tel. 692 489 191 lub można je uzyskać w siedzibie przedszkola. Katarzyna Przybylska
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OŚWIATA

AFRYKAŃSKIE SŁOŃCE W JEDYNCE
Dzika Afryka, jej kultura, zwierzęta, roślinność oraz
kulinaria 26 października zagościły w naszej szkole 
za sprawą dziewcząt z klasy VI a. 

Warsztaty przygotowane przez Wiktorię Błocką, Olę Zawadę,
Nicole Huderek i Zuzannę Standar, pod czujnym okiem Pani
Magdaleny Wąsowskiej dały nam możliwość poczuć się
przez chwilę jak w prawdziwej dzikiej Afryce. Uczniowie klas
I – VI mieli okazję wziąć udział w prezentacji kontynentu, nau-
czyć się afrykańskiego tańca oraz zapoznać się z rekwizyta-
mi przyniesionymi przez dzieci. Marta Madaj

LEKCJE PIERWSZEJ POMOCY 
Warto pomagać... jednak trzeba wiedzieć w jaki

sposób. 

Podstawy pierwszej pomocy uczniowie Jedynki zdobyli na
warsztatach zorganizowanych przez profesjonalnego ratownika
drogowego. 

Sposoby działania w przypadkach skaleczeń i drobnych ura-
zów dzieci opanowały perfekcyjnie. 

Wiedza przekazana przez ratownika i możliwość zastoso-
wania jej w praktyce, dała dzieciom poczucie, iż niesienie po-
mocy jest nie tylko domeną dorosłych ale również i one mają
w niej swój wielki udział. Marta Madaj

POJEDYNEK 
NA… KANAPKI
„Wiecie co jecie w poznańskim
powiecie” – pod tym hasłem
obchodzono w tym roku
Europejski Dzień Zdrowego
Jedzenia i Gotowania,
przypadający na 8 listopada 

Chociaż puszczykowski Zespół Szkół
słynie ze swoich sportowców to tego dnia zje-
chali się do niego najlepsi… kucharze, z po-
wiatowych szkół ponadgimnazjalnych. 
W programie spotkania znalazł się bowiem
konkurs na najpiękniejszą i najzdrowszą
kanapkę. Zawody były tym bardziej cieka-
we, że uczniowie rywalizowali „na kanapki”
m.in. ze starostą Janem Grabkowskim 
i burmistrzem Andrzejem Balcerkiem. Ta ry-
walizacja z „przymrużeniem oka” dała
wszystkim uczestnikom wiele radości, 

a nagrody na pewno ucieszyły zwycięz-
ców. Celem akcji było zapoznanie młodych
mieszkańców powiatu poznańskiego z za-
sadami zdrowego jedzenia i przygotowywa-
nia posiłków oraz zmiana złych praktyk
żywieniowych. 

Inicjatywa „Wiecie co jecie w poznańskim
powiecie” będzie kontynuowana i roz wijana.

Podobne spotkania planuje się organizować
corocznie w innych szkołach. Powiat Poz-
nański chce też nagradzać szkolne sklepiki
i stołówki, które oferują zdrowe i dietetyczne
produkty. Prowadzone będą również inne
tego typu akcje edukacyjne dla dzieci ze
szkół i przedszkoli zlokalizowanych na te-
renie powiatu poznańskiego. red



Z głębokim żalem 
zawiadamiam, że w listopadzie 
odszedł od nas przedwcześnie

ROMAN ŁUCZAK 
– pracownik 

Centrum Animacji Sportu,
opiekujący się 

kortami ziemnymi przy SP nr 2.

Rodzinie i przyjaciołom 

składam 

serdeczne wyrazy współczucia 

Joanna Hejnowicz
Kierownik Centrum Animacji

Sportu z pracownikami
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INFORMACJE

TABLICZKA DLA ZASŁUŻONEJ DLA PUSZCZYKOWA

W przededniu Wszystkich Świętych na puszczyko -
wskim cmentarzu odbyła się uroczystość odsłonięcia
tabliczki na grobie śp. Aliny Rykowskiej-Zwolskiej,
której w tym roku, na wniosek Stowarzyszenia Przy -
jaciół Puszczykowa, Rada Miasta nadała pośmiertnie
tytuł „Zasłużonej dla Miasta Puszczykowa”. 

W uroczystości uczestniczyli, m.in. Andrzej Balcerek, Bur-
 mistrz Puszczykowa, Zbigniew Czyż, Przewodniczący Rady
Miasta, Gabriela Ozorowska, prezes Stowarzyszenia Przyja-
ciół Puszczykowa i wiele innych osób, którym bliska była oso-
ba Pani doktor. 

Dr Alina Rykowska-Zwolska – była lekarzem, ekologiem,
literatem. Pasjonowała się kabaretem. Była reżyserem ama-
torskich zespołów teatralnych. Prowadziła m.in. kabaret stu-
dencki „Fafik” na Politechnice Poznańskiej. Współpracowała
z "Gazetą Puszczykowską" (lokalną gazetą wydawaną w la-
tach 80.). Była współzałożycielką Towarzystwa Miłośników
Puszczykowa i Wielkopolskiego Parku Narodowego (była jego
wiceprezesem), Wielkopolskiego Klubu Ekologicznego oraz
Fundacji Ochrony Środowiska im. Antoniego Wiśniewskiego
– założyciela Muzeum Przyrodniczego w Puszczykowie.
Przez wiele lat zasiadała w Radzie Naukowej WPN-u, szcze-
gólnie troszcząc się o bliskie jej Puszczykowo.

Zmarła w październiku 1999 roku, pochowana została na
puszczykowskim cmentarzu. red

data ur. data zg.

Nowak Irena 19.VI.1940 12.X.2012

Nawrocka Stefania 23.I.1929 11.XI.2012

Taraszkiewicz Janina 24.III.1922 14.XI.2012

Łuczak Roman 12.X.1954 16.XI.2012

Szymańska Maria Wiktoria 14.XII.1927 19.XI.2012

ODESZLI 

Panu
Andrzejowi Dettloffowi

Radnemu Miasta 
Puszczykowa

wyrazy 
głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MATKI
składają

Rada Miasta Puszczykowa
oraz 

Burmistrz 
Miasta Puszczykowa
wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
Tradycyjnie przed świętami Bożego
Narodzenia w Puszczy kowie 
odbę dzie się Świąteczna Zbiórka
żywności dla najbardziej 
potrzbujących. 

Akcję zaplanowaną w tym roku na 7, 8
i 9 grudnia, organizuje jak zawsze Mie j-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pusz-
czykowie pod egidą Wielkopolskiego
Banku Żywności. W zbiórce pomagać
będą gimnazjaliści z puszczyko wskich
gimnazjów, którzy w naj  więk szych skle-
pach w Puszczykowie będą prowadzić
zbiórkę i rozdawać ulotki informujące 
o akcji. W zbiórce pomagają także funk-
cjo  nariusze Straży Miejskiej w Pusz-
czykowie. red

Składam serdeczne podziękowania strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie 
oraz funkcjonariuszom policji, którzy 1 i 2 listopada br. czynnie włączyli się 

w pomoc przy kierowaniu ruchem ulicznym w pobliżu cmentarza.
Dariusz Borowski – Komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie



21Echo Puszczykowalistopad 2012www.puszczykowo.pl

BADMINTONIŚCI 
W SŁUPCY
12 osobowa ekipa wystartowała w zawodach z serii
„Jesień z Badmintonem”, które odbyły się w Słupcy
27.10.2012 roku. Tradycyjnie zaczęli najmłodsi, czyli
dzieci klas 1–3 szkół podstawowych.

W tej kategorii świetnie spisali się młodzi zawodnicy
PTS-u. Jakub Mikołajczak wygrywając cztery pojedynki
zajął 1 miejsce i przywiózł ze Słupcy złoto. Jego klasowy ko-
lega Jakub Standar odniósł dwa zwycięstwa i dwie porażki zdo-
bywając 3 miejsce i brązowy medal. W kategorii klas 4–6 wy-
startowali Wojtek Pawlik, Jakub Kędziora, Jakub Mazurek 
i Weronika Wojda. Najdalej zaszedł Wojtek, który po dwóch
zwycięstwach i dwóch porażkach zajął wysokie 4 miejsce. 
W kategorii gimnazjum klub PTS reprezentowały Agata Mat-
la i Maria Fiedler. Po wyjściu z grupy z drugiego miejsca dziew-
czyny spotkały się z sobą w walce o 3 miejsce. Po zaciętym
3-setowym pojedynku lepsza okazała się Agata zdobywając
brązowy medal, zostawiając Marysię z czwartym miejscem 
w turnieju. Po zmaganiach najmłodszych przyszedł czas na ka-
tegorię OPEN, gdzie wystartowało 3 zawodników z Pusz-
czykowa: Jakub Krakowski, Mateusz Wilczek i Przemek Ja-
naszek. Świetnie spisał się Przemek, który po wyjściu z grupy

na pierwszym miejscu uległ dopiero w finale zawodnikowi 
z Słupcy. Klub PTS miał również przedstawiciela w kate-
gorii + 40 lat. Był nim Marek Kędziora, który zajął wysokie 
3 miejsce i zdobył brązowy medal. 

Trener badmintonowej sekcji PTS-u Jakub Janaszek nie kry-
je zadowolenia z występów puszczykowskich badmintonistów
i podkreśla fakt, że mimo małej sali (jeden pełnowymiarowy
kort), na jakiej trenują zawodnicy z Puszczykowa odnoszą oni
sukcesy z zawodnikami mającymi dużo lepsze warunki tre-
ningowe. PTS

PODWÓJNE ZŁOTO PAWŁA

Paweł Bakun w singlu po stoczeniu trzech pojedynków w finale spotkał się z dobrze so-
bie znanym zawodnikiem z UKS Iskra Sarbice. 

Miesiąc wcześniej zawodnicy stoczyli ze sobą pojedynek, który zakończył się niekorzystnie
dla Pawła. Jednak tym razem badmintonista z Puszczykowa pewnie wygrał w dwóch setach
potwierdzając tym samym rosnącą formę. 

W grze deblowej Paweł w parze z zawodnikiem z Sarbic rozgromili w finale zawodników
ze Świebodzina zdobywając tym samym złoty medal. PTS 

Zawodnik PTS-u nie dał szans rywalom i w kategorii Juniorów zdobył dwa złote
medale w grze singlowej i deblowej. 

LISTOPADOWY TURNIEJ BADMINTONA
Czterech zawodników badmintonowej sekcji PTS-u wzięło udział 
w turnieju badmintona w pobliskim Przeźmierowie 4.11.2012. 

Puszczykowo reprezentowali Jakub
Stan dar, Jakub Mikołajczak w kategorii
żaczków i Jakub Kędziora, Wojtek Paw-
lik w kategorii młodzików młodszych.

Najdalej z chłopców zabrnął Wojtek
Pawlik, który wygrał bardzo zacięty po-
jedynek o 3 miejsce z klubowym kolegą
Kubą Kędziorą. W kategorii żaczków

Kuba Standar po wygraniu swojej grupy
spotkał się z wymagającym przeciwni-
kiem z Przeźmierowa zajmując osta-
tecznie 4 miejsce. 

Zaraz za nim upla sował się Jakub Mi-
kołajczak z 5 lokatą. Wszyscy zawodni-
cy otrzymali pamiąt kowe dyplomy i me-
 dale, a zwycięzcy puchary. PTS

SPORT
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SPORT

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W BADMINTONIE
Jak co roku listopad to miesiąc rozgrywania zawodów szkolnych na szczeblu powiatowym i rejonowym szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Puszczykowo na tych zawodach reprezentowała SP 1 i Gimnazjum nr 2. 

Dziewczyny po zwycięstwach nad
szkołami z Kórnika i Swarzędza musiały
uznać wyższość zawodniczek z Gim-
nazjum z Baranowa zajmując 2 miejsce
w klasyfikacji. 

Dzień później w Przeźmierowie rywa -
lizowały szkoły podstawowe. SP 1 w Pu -
szczykowie reprezentowali Jakub Stan-
dar i Jakub Mikołajczak. 

Mimo, że chłopcy byli najmłodsi za-
jęli wysokie 4 miejsce pokonując szkołę
ze Swarzędza, a ponosząc porażkę ze
szkołami z Radzewa, Przeźmierowa i Je-
ziorek.

Rozgrywki odbyły się w Baranowie 
i Przeźmierowie. Gimnazjum nr 2 repre -
zentowały Agata Matla i Maria Fiedler.

Zarówno 2 miejsce dziewcząt jak 
4 miej sce chłopców jest premiowane 
i poz wala na start w kolejnym etapie za-
wodów na szczeblu rejonowym. PTS

KOSZYKÓWKA NA 50ILECIE MIASTA 
17 listopada na salach gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 2 odbył
się Turniej Piłki Koszykowej z okazji 50-lecia Miasta Puszczykowa. 

Centrum Animacji Sportu zaprosiło do
świętowania jubileuszu Miasta męskie
drużyny. Zawody sędziowali sędziowie
Wielkopolskiego Związku Piłki Koszy-
kowej. Turniej rozegrano systemem
„każdy z każdym”. Każdy mecz trwał 
2 x 10 minut. Tak więc gry było dużo. 
Organizatorzy zapewnili zawodnikom na-
poje, przekąski i ciepły posiłek na koniec
zmagań. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe medale oraz dyplomy. 

Klasyfikacja końcowa prezentuje się
następująco:

1 miejsce – Home Team Puszczykowo
2 miejsce – Hood Boys Puszczykowo 
3 miejsce – Uspokój Rollo Luboń 
Wspomnieć też należy o zespole naj -

młodszym, bo mającym w swoich sze-
regach głównie gimnazjalistów – na 
4 miejscu po zaciekłych bojach uplaso-
wał się zespół o nazwie Solo Mid z Pusz-
czykowa. 

Wszystkim zawodnikom dziękuję za
udział i za sportową walkę. Wśród ko-
szykarzy zrodził się pomysł, by utworzyć
Puszczykowską Ligę Koszykówki. Mam

nadzieję, że już niedługo liga ta zagości
na puszczykowskich parkietach. 

Joanna Hejnowicz






