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SAMORZĄD

NOWECENTRUMANIMACJI KULTURY

Radosne i uśmiechnięte twarze
najmłodszych mieszkańców
naszegomiasta, które widziałem
podczas inauguracji nowego roku
szkolnego pozwalają mi z optymiz-
mem patrzeć w przyszłość.
Optymizmmłodości jest po prostu
wspaniały. Chociaż niektórzy
powiedzą, że uczniowie są
najszczęśliwsi w ostatnim dniu roku
szkolnego, to ja widziałem radosne
twarze także 2 września.

Uczestnicząc w takich uroczystoś-
ciach zawsze cieszę się, widząc, z jakim
zapałem nasza młodzież rozpoczyna nau-
kę, szczególnie ci najmłodsi, którzy są na
początku swojej przygody ze szkołą.
Jestem bardzo zadowolony, że ten rok

szkolny będzie ostatnim, kiedy nauczyciele
i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gi-
mnazjum nr 1 borykają się z lokalowymi
problemami. Pomimo tego, że od kilku lat
wykorzystujemy na sale lekcyjne każde
nadające się do tego pomieszczenie, a pani
dyrektor szkoły podstawowej oddała na
salę nawet swój gabinet, wciąż nie mamy
ich tyle, ile byśmy sobie życzyli i kolejny
razmusimy korzystać np. zmałej salki nad
salą gimnastyczną. Na szczęście ten prze-
jściowy, trudny okres się kończy.
Jak już z pewnością wie większość

mieszkańców naszegomiasta, uporaliśmy
się z problemem i od nowego roku szkol-
nego obie szkoły będą funkcjonowały w
oddzielnych budynkach – Szkoła Podsta-
wowaw obecnej siedzibie, a Gimnazjum
w tzw. starej szkole. Pozwoli to na zde-
cydowanie lepszą organizację nauki, popra-
wi także bezpieczeństwo naszejmłodzieży.
Cieszę się z tego rozwiązania z jeszcze jed-
nego powodu. Zyskało ono bowiem jed-
nogłośną akceptację grona pedagogicznego
tych palcówek, jak i rodziców. Do końca
tego roku szkolnegomusimy przygotować
wszystko do przenosin tak, aby podczas
przyszłorocznych wakacji zorganizować
bezproblemową przeprowadzkę.
Ze zmianami organizacyjnymi, które

czekają Szkołę Podstawową nr 1 i Gim-

nazjum nr 1, nierozerwalnie związana jest
modernizacja Biblioteki Miejskiej, któ-
ra jak również wiedzą już chyba wszys-
cy mieszkańcy, zostanie przeniesiona
na Rynek. W sierpniowym numerze
Echa informowaliśmy naszych czytel-
ników, że otrzymaliśmy z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofi-
nansowanie na nasz projekt przeniesie-
nia biblioteki do nowej siedziby.W tym
numerze mamy dla czytelników kolejne
dobre informacje. Projektanci jednego
z renomowanych biur w Puszczykowie
przygotowali już nie tylko projekty tech-
niczne, ale także wspaniałe wizualizacje
pomieszczeń na parterze Szkoły Pod-
stawowej nr 1, które będą wykorzysty-
wane na potrzeby działalności Centrum
Animacji Kultury. Widząc te prace jes-
tem już nie tylko przekonany, ale pew-
ny, że spodobają się wszystkim miesz-
kańcomnaszegomiasta, którzy będą z nich
korzystać. Radni i niektórzy Puszczy-
kowianie mogli je już zobaczyć podczas
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu, które odbyło się na początku
września. Aby mogli zapoznać się z ni-
mi wszyscy mieszkańcy publikujemy je
w numerze Echa Puszczykowa, który
trzymacie Państwo w rękach, jednak ze
względu na objętość Echa, nie możemy
zaprezentować wszystkich, a jedynie
wybrane. Wszystkie dostępne są na
stronie naszego miasta pod adresem
www.puszczykowo.pl.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa

Na awersie każdego dowodu osobistego jest dokładna data
ważności dokumentu.
Wnioski o wydanie nowych dowodów tożsamości należy zło-

żyć 30 dni przed końcem daty ważności starych.
Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie

oraz na stronie: www.puszczykowo.pl.
Do wniosku należy dołączyć dwa zdjęcia. Za wyrobienie nowe-

go dowodu nie pobiera się opłaty.
Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Pu-

szczykowie przy ul. Podleśnej 4, pokój nr 2, budynek B.

WYMIEŃDOWÓDOSOBISTY
Przypominamy, że w 2013 r. tracą ważność dowody osobiste
wydane w 2003 roku.
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35.SESJA RADYMIASTA PUSZCZYKOWA
Wporządku 35. Sesji Rady Miasta Puszczykowa znalazły się 4 projekty uchwał. Na wniosek Burmistrza
Andrzeja Balcerka do porządku wprowadzono jeszcze dwa, dotyczące przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic:
Marii Konopnickiej, gen. Józefa Bema i Narcyzowej oraz uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i moder-
nizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanetu na lata 2014–18.

Na sesji obecny był także Starosta Jan Grabkowski, który
wyjaśniał radnym, dlaczego powiat prosi, aby Puszczykowo
przystąpiło do opracowania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu w pobliżu szpitala.
Jak mówił starosta Jan Grabkowski powiat zakończył I etap

termomodernizacji szpitala, który pochłonął ok 19mln zł. Przed
szpitalem II etap termomodernizacji z wymianą wszystkich rur,
modernizacją części hotelowej np. wyposażenie wszystkich
pokoi szpitalnych w łazienki i budowa bloku operacyjnego, któ-
ra ma kosztować ok. 30 mln zł. Budowa bloku operacyjnego
jest niezbędna, aby szpital utrzymał się na coraz bardziej kon-
kurencyjnym rynku.
Jednak, żeby go zbudować powiat musi zyskać środki m.in.

ze sprzedaży nieruchomości będącej własnością szpitala.
– Chcemy, aby tam powstało osiedle domów jednorodzin-

nych. Oczywiście w zgodzie z wytycznymi przyjętymi przez radę
miasta – mówił starosta J. Grabkowski.
Po niemal godzinnej dyskusji uchwała został podjęta jed-

nogłośnie.
Radni zdecydowali także, że o nazwie nowej ulicy wybu-

dowanej za Rynkiem i oddanej w sierpniu do użytku zdecydują
podczas październikowej sesji, podczas której będą także
głosowali czy zmienić nazwę Ronda Rynek.
Bez żadnej dyskusji, mimo obecności na sesji przedstawicieli

zarządu spółkiAquanet, radni nie przyjęli natomiast uchwały
o uchwaleniu wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w
posiadaniu spółki Aquanetu na lata 2014–18.
Ostatecznie po dyskusjach i głosowaniach radni podjęli

4 chwały, z 6, które były w porządku obrad.

Uchwały podjęte podczas
35. Sesji Rady Miasta Puszczykowa
przeprowadzonej 19 września 2013 r.

Uchwała Nr 230/13/VI w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie

w rejonie ulic: Marii Konopnickiej,
gen. Józefa Bema i Narcyzowej.

Uchwała Nr 231/13/VI
w sprawie: nieuwzględnienia wezwania
do usunięcia naruszenia prawa

Rada nie uwzględniła wniesionego przez pana Krzyszto-
fa Kamińskiego wezwania do usunięcia naruszenia prawa

poprzez stwierdzenie nieważności uchwały nr 208/13/VI
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2013 r. w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posa-
dzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo.

Uchwała Nr 232/13/VI
w sprawie: określenia stawek podatku
od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nierucho-
mości obowiązujące na terenie Miasta Puszczykowa:
od gruntów:

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m2 powierzchni,
– pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,31 zł od 1m2 powierzchni; od budyn-
ków lub ich części:
– mieszkalnych – 0,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
– związanych z prowadzeniem działalnością gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej – 21,00 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanymmateriałem siewnym – 10,75 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

RADA MIASTA
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BiBlioteka Miejska CentruM
aniMaCji kultury

zaprasza na wykład

Profesora jerzego BralCzyka
18.10.2013r. /piątek/ godz. 17.00

oraz

wystawę gobelinów „MuzyCzne tkaniny”
autorstwa

Marii gostylli-Pachuckiej

Wejściówki na wykład dostępne od 7.10.2013 r.
w Bibliotece Miejskiej
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– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego — 6,30 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej;
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.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budyn-
ki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na:
– prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej,
– prowadzenie działalności kulturalnej.

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

Uchwała Nr 233/13/VI
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Zapraszamy na 36. sesję Rady Miasta Puszczykowa,
która odbędzie się 22.10.2013 r. o godz. 17.00 w sali
sesyjnej w budynku B Urzędu Miejskiego przy ul. Pod-
leśnej 4. Jednocześnie informujemy, że terminy po-
siedzeń Komisji Rady Miasta i terminy dyżurów radnych
znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stro-
nie internetowej miasta: www.puszczykowo.pl.
Informacje można też uzyskać pod nr tel. 61 898 37 34
lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl

ZAPROSZENIENA SESJĘ

OSTATNI ROKW JEDNYMBUDYNKU
Ten rok szkolny jest ostatnim, w którym uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 oraz Gimnazjum nr 1 uczą się w tym samym budynku. Od 1 wrze-
śnia 2014 roku SP nr 1 będzie miała do dyspozycji budynek tzw. nowej
szkoły a gimnazjaliści przeniosą się do tzw. starej szkoły, w której
obecnie działa biblioteka.
Nowy rok szkolny w Szkole Podsta-

wowej nr 1 w Puszczykowie rozpoczęło
349 uczniów. Przedszkolaki uczęszczają
do 3oddziałów, kolejne 8 oddziałów to
uczniowie klas 1–3. W klasach 4–6 jest
6 oddziałów. Mimo, że na potrzeby nau-
ki wykorzystano niemal każde pomiesz-
czenie i tak brakuje lekcyjnych sal.
– Ponownie musimy wykorzystywać

jako salę lekcyjną pomieszczenie nad salą
gimnastyczną. Prowadzone są tam zajęcia
z muzyki i plastyki. Na szczęście to ostat-

ni rok, kiedy korzystamy z takiego roz-
wiązania. W przyszłym roku, kiedy gim-
nazjum przeniesie się do „starej szkoły”
będziemy już mieli dostateczna liczbę sal
lekcyjnych w jednym budynku. Tylko na
zajęcia wychowania fizycznego trzeba
będzie przejść do drugiego budynku –
mówi Ewa Budzyńska, dyrektor SP nr 1.
Podczas minionych wakacji w szkole

przeprowadzono drobne remonty, w któ-
re włączyli się także rodzice uczniów. –
Odnowiliśmy klatkę schodową, gdzie

testujemy nowe rozwiązanie zapobie-
gające wycieraniu ścian przez uczniów
korzystających ze schodów –mówi E. Bu-
dzyńska.
Natomiast rodzice uczniów z obecnej

klasy 3c zafundowali szkole farby na
wymalowanie Sali lekcyjnej, z której ko-
rzysta ta klasa. Oprócz tych prac w szko-
lewymieniono część rynien i pomalowano
rury spustowe. red

POZBĄDŹ SIĘODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
19 PAŹDZIERNIKA 2013 r. w Puszczykowie
odbędzie się bezpłatna, objazdowa zbiórka odpadów
wielkogabarytowych.

W ramach tej akcji mieszkańcy naszego miasta mogą pozbyć się
niepotrzebnych mebli, sprzętów AGD, RTV.

Z uwagi na to, że samochody firmy EKO RONDO, które będą
odbierały odpady wielkogabarytowe od godziny 7.00, należy wysta-
wić je przed tą godziną, a najlepiej wieczorem poprzedniego dnia.
Pojazdy odbierające odpady przejadą każdą ulicą naszego miasta tyl-
ko jednokrotnie. Jeśli odpady wielkogabarytowe będą wystawione
po godz. 7.00 nie będą zabrane sprzed posesji.
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OGŁOSZENIE

ogłasza IV 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 powierzchni 0,1773 ha, księga wieczys-
ta 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, sprze-
dawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie
granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
oznaczoną symbolem Mj – uchwała Rady Miasta Puszczykowa
Nr 118/04/IV z dnia 7.09.2004 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wlkp. z 4.10.2004 r. Nr 144 Poz.
2992.

I przetarg – odbył się 20 listopada 2012 r., II przetarg – odbył się 19 marca 2013 r., III przetarg – odbył się 27 czerw-
ca 2013 r. – wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza – 240.000,00 zł netto – do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium – 25.000,00 zł należy wnieść do dnia 7 października 2013 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 papie-
rach wartościowych, dopuszczonych do obrotu publicznego – w Kasie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu, w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium wpłaco-
ne 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 – 10 października 2013 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 terminie poda-
nym w niniejszym ogłoszeniu. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowo-
du wniesienia wadium, okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku osób prawnych – oka-
zanie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby
prawnej.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wylicytowana cena nieruchomości winna być zaksięgowana
na rachunku bankowym Miasta 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 wiadomości.

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

Burmistrz Miasta
mgr Andrzej Balcerek

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

Puszczykowo, ul. Jaskółcza
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INFORMACJE

PUSZCZYKOWOULOTNIKÓW

Wpiękną, bezchmurną sobotę, 7 września Puszczykowo prezentowało
uczestnikom festynu 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego i 31 Bazy Lotnictwa
Taktycznego Poznań – Krzesiny ofertę turystyczną naszegomiasta.
Licznie przybyli goście mogli na tere-

nie bazy podziwiać samoloty F-16,
osławionegoHerkulesa, przymierzyć strój
pilota, odszukać ładunek wybuchowy na

polu minowym czy wejść do amfibii.
Oczywiście nie obyło się bez popiso-
wych lotów F-16 oraz skoków spado-
chronowych. red

NASZE SENIORÓW
POWROTY
Kolejny raz seniorzy ze Związku Emerytów
i Rencistów z Puszczykowa mogli odpoczywać
w Uzdrowisku Dąbki, dzięki pomocy finansowej
Burmistrza Miasta Puszczykowa i naszego Oddziału
PZERiI. Pobyt zorganizowano w ramach programu
promocji zdrowia seniorów.
Ośmiodniowy turnus w uroczym, otoczonym bajkowym

ogrodem domu wypoczynkowym „Maria”, w specyficznym
mikroklimacie tego regionu charakteryzującym się dużym
nasłonecznieniem oraz bogatym w jod morskim powietrzem,
rozległymi obszarami leśnymi i nieskażonym świeżym powiet-
rzem, zagwarantował seniorom dobry wypoczynek.
Aktywnie uczestniczyliśmy we wszystkich zajęciach rek-

reacyjnych. Skoro świt, jedni brali udział w porannej gimna-
styce, inni wyruszali na trasy spacerowe brzegiem morza –
wzdłuż piaszczystej plaży lub ścieżką położoną między jezio-
rem Bukowo a morzem. Dla lubiących gimnastykę w wodzie
był basen rekreacyjny w ośrodku Geovita. Lubiący przyrodę
obserwowali bogatą faunę i florę wzdłuż całego nadbrzeża.
Inną atrakcją były niespodzianki zgotowane nam przez właś-

cicielkę naszego ośrodka, panią Marię. Były to wieczory: mio-
dowe, literackie, taneczne i rybne. Cóż, pozostaje mi tylko

powiedzieć: „szkoda, że Państwow tym nie uczestniczyliście...”.
Piękna pogoda dopisywała nam przez cały tydzień. Nawetmiesz-
kańcy Dąbek byli mile zaskoczeni tak piękną aurą w pierwszym
tygodniu września.
W piątek seniorzy uczestniczyli w Mszy Św. w miejsco-

wym kościele, odprawioną w intencji wszystkich emerytów,
rencistów i inwalidów.
Pobyt w Dąbkach pozwolił nam w pełni zrelaksować się

i odpocząć. Odzyskać sprawność fizyczną i ją zachować – przy-
najmniej na jakiś czas.Wróciliśmy do Puszczykowa zwiększym
zapasem sił i energii, które – mamy nadzieję – wystarczą do
następnego wyjazdu do Dąbek.

Uczestniczka – Nina Kubzdela

JESIENNA
ZBIÓRKA
KRWI

Zgodnie z tradycją OSP
Puszczykowo wraz

z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa

w Poznaniu organizuje
jesienną akcję zbiórki krwi.

Krew będzie można oddać w Pusz-
czykowie 19 października (sobota)
w godzinach od 9.00 do 14.00.
Miejsce zbiórki: Biblioteka Miejska
CAK – sala teatralna, ul. Wysoka 1.
„Ty również możesz podarować

komuś życie”.
Gniewko Niedbała

Prezes OSP Puszczykowo
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PRZEDSZKOLEMA
JUŻNOWYDACH
Do końca września zakończy się remont Przedszkola
nr 3 przy ul. Przyszkolnej w Puszczykowie. Remont
przedszkola rozpoczął się podczas wakacji. Przez
miesiąc ekipy remontowe pracowały w Przedszkolu,
kiedy nie było w nim dzieci. We wrześniu
przedszkole było już czynne.

Kończące się prace są kontynuacją robót z ubiegłego roku.
W 2012 roku wykonano remont tarasu i odwodnienie wokół
całego budynku. W tym roku przyszła kolej na dalsze prace.
Latem wymieniono pokrycie dachowe na całym obiekcie oraz
częściowo ocieplono przedszkole. Przed rozpoczęciemwymia-
ny pokrycia specjaliści dokładnie skontrolowali stan techniczny
więźby dachowej. Całość została zaimpregnowana ognio-
ochronnie i przeciwgrzybicznie, a uszkodzone miejsca zabez-
pieczone i wzmocnione.
Wszystkie pracew placówce przy ul. Przyszkolnejmusiały być

jednak prowadzone pod nadzoremWojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. Było to konieczne, ponieważ przedszkole funk-
cjonuje w zabytkowym budynku. To m.in. z tego powodu

nadziemna część budynku prawdopodobnie nie będzie nigdy ocie-
plona, a termomodernizacja dotyczyła jedynie przybudówki
Wzakres prac wchodził ponadto remont całej elewacji budyn-

ku wraz z jej odmalowaniem. Po zakończeniu prac maluchy
będą wchodziły do swojego przedszkola przez nowe wymie-
nione drzwi główne. Ekipy budowlane wymieniły też okna
w piwnicach.W zakres prac weszło też ułożenie opaski wokół
budynku (na terenie nieutwardzonym). Wykonanie jej było
konieczne ponieważ, kiedy wykonywano oględziny przed roz-
poczęciem prac okazało się, że ściany piwniczne praktycznie
na całym obwodzie obiektu były zawilgocone. red

REMONTWBUDYNKUPRZYCHODNI
Niewykluczone, że remont budynku przy ul. Poznańskiej 36, w którym
funkcjonuje przychodnia zdrowia będzie trwał nieco dłużej niż pierwot-
nie zakładano. Kiedy rozpoczęto prace okazało się, że stan techniczny
budynku jest gorszy niż przewidywano.

Większy niż zakładany pierwotnie
zakres prac związany jest ze złym stanem
technicznym stropów. Podczas kontroli
przeprowadzonej przez projektanta
i inspektora nadzoru budowlanego oka-
zało się, że stropy wymagają wymiany.
Jednak nawet konieczność wymiany

stropów nie oznacza, że lekarze przestaną
przyjmować pacjentów. Przychodnia
będzie cały czas czynna. Remont jest

bowiem prowadzony w taki sposób, że
ekipy budowlane pracują tylko w jednej
części budynku – np. znajdującej się
z tyłu budynku – zarówno na parterze jak
i na I piętrze.W tym czasie przychodnia
działa w pomieszczeniach od ulicy Poz-
nańskiej. Po zakończeniu I etapu ekipy
remontowe przejdą do pomieszczeń zlo-
kalizowanych od frontu, a przechodnia
przeniesie się na tyły budynku.
Tegoroczny remont jest kontynuacją

prac z ubiegłego roku. Wtedy na budyn-
ku przy ul. Poznańskiej wymieniono
pokrycie dachowewraz z jego ociepleniem.
Po zakończeniu prac w budynku znaj-

dzie się także 6 dodatkowych mieszkań
komunalnych, które uzupełnią zasoby
lokalowe miasta. red

RÓWNANIA I BIEŻĄCENAPRAWYDRÓG

Naprawy nawierzchni bitumicznych
przeprowadzane sąw ramach tzw. bieżące-
go utrzymania dróg. W tym roku prace
wykonywane były w szerszym wymia-

rze (w stosunku do lat ubiegłych).Więk-
szy zakres prac spowodowany był długą
zimą, po której w nawierzchniach poja-
wiło się bardzo dużo ubytków.

Równanie dróg gruntowych prowa-
dzone było zgodnie z przygotowanym
harmonogramem.
Prace wykonywano z równoczesnym

zagęszczaniem walcem równanych na-
wierzchni.
W minionych tygodniach odbyło się

także cykliczne czyszczenie kanaliza-
cji burzowej. red

Podczas wakacji i we wrześniu w Puszczykowie wykonywano równania
dróg gruntowych oraz naprawy nawierzchni bitumicznych.
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JUŻ JEŹDZIMY ŚLĄSKĄ
I ŚRODKOWĄ
Wszystko na to wskazuje, że w październiku ulice
Śląska i Środkowa będą już oddane do użytku.
Tym samym zakończyła się największa tegoroczna
inwestycja drogowa Puszczykowa.

Wramach tej inwestycji obie ulice zyskały nowe nawierzch-
nie z kostki typu pozbruk oraz chodniki. Zakład Robót Dro-
gowych Krystyna Michałkowska, który był wykonawcą prac
realizował także budowę kanalizacji deszczowej.
W sumie, po zakończeniu prac na tych ulicach przybyło około

1300 metrów bieżących utwardzonych ulic i chodników. Na
ulicy Śląskiej drogowcy pracowali na odcinku o długość około
1000 metrów. Zakres prac był tu zdecydowanie większy niż
na ulicy Środkowej. Oprócz nowej nawierzchni położono w niej
także kanalizację deszczową. Zgodnie z projektem na ulicy
Śląskiej konieczna była także budowa pompowni. Dopiero takie
rozwiązanie gwarantowało, właściwe odprowadzenie wód de-
szczowych z tego rejonu miasta do istniejącego systemu kana-
lizacyjnego.
Na ulicy Środkowej zakres prac drogowych był podobny.

Oczywiście wykonywano je na znacznie krótszym, bo około
300 metrowym odcinku.
Drogowcy wykonali jeszcze progi zwalniające, których nie

planowano. O ich realizację jednogłośnie wnioskowali miesz-

kańcy podczas spotkania informacyjnego o inwestycji, które
na początku czerwca zorganizował BurmistrzAndrzej Balce-
rek. Jak argumentowali wówczas mieszkańcy progi poprawią
bezpieczeństwo na tych ulicach.
Zarówno ulica Środkowa jak i Śląska znajdowały się w Ran-

kingu ulic przeznaczonych do budowy i ich realizacja była pla-
nowana do wykonania w tym roku. Dzięki zakończeniu prac
na ulicy Śląskiej stworzy się alternatywny, dogodny dojazd do
szpitala bezpośrednio z ulicy Dworcowej. Przedtem kierowcy
także bardzo chętnie z niego korzystali jednak szczególnie jesie-
nią i wiosną po obfitszych opadach było to bardzo kłopotliwe.
Prace przy budowie ulicy Śląskiej i Środkowej rozpoczęły

się w lipcu i pochłonęły 1.152 mln złotych brutto plus kilka
tysięcy złotych na montaż progów zwalniających. red

Chodnik Sobieskiego

Na ulicy Sobieskiego, na odcinku od Centrum
Tenisowego Angie w dół do ul. Studziennej piesi
mogą korzystać z nowego chodnika.

O budowie zdecydowano ponieważ przedtem na tym stro-
mym odcinku ulicy piesi chodzili po jezdni. Część dla pieszych
oddzielona była od jezdni tylko namalowanym na asfalcie pasem.
Oczywiście takie rozwiązanie nie jest w pełni bezpieczne, szcze-
gólnie po opadach śniegu, kiedy nie było widać linii.
Budowa chodnika o nawierzchni typu pozbruk rozwiązała

problem i umożliwia pieszym bezpieczne pokonanie tego stro-

CHODNIKNA SOBIESKIEGOGOTOWY

FURTKAWNOWYMMIEJSCU
Po zakończeniu budowy tzw. ulicy Za Rynkiem rozpoczęto pra-

ce związane z przeniesieniem furtki prowadzącej na plac zabaw,
funkcjonujący przy CentrumAnimacji Sportu. Teraz na plac zabaw
wchodzi się bezpośrednio z nowowybudowanego chodnika.
Furkę zamontowano tuż przed parkingiem przy ul. Kościelnej. red

mego, liczącego około 200 metrów odcinka ulicy Sobieskie-
go.W ramach prac umocniono także skarpę biegnącą wzdłuż
chodnika i wymalowano przejścia dla pieszych. red
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data ur. data zg.

Klimecka. Anna 26.I.1938 27.VII.2013

Mager Irena 31.X.1937 13.VIII.2013

Musiał Wojciech Ludomir 7.IV.1935 25.VIII.2013

Mazur Izabela Maria 8.VII.1929 1.IX.2013

Falbierski Aleksander 26.I.1933 2.IX.2013

Szłapka Agnieszka 5.I.1931 17.IX.2013

ODESZLI

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

ś�p

ALEKSANDRA FALBIERSKIEGO
wieloletniego prezesa

Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu
– Koła Mosina-Puszczykowo
Odszedł wyjątkowy człowiek,

zawsze służący wiedzą i doświadczeniem

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia

składają

Burmistrz Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego

Pani
ALINIE STEMPNIAK

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmieci

MATKI
składają

Andrzej Balcerek
Burmistrz miasta Puszczykowa

oraz

Koleżanki i koledzy
z Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

INTERWENCJE STRAŻYMIEJSKIEJ
325 interwencji zanotowali puszczykowscy Strażnicy Miejscy w okresie od 18 lipca do 8 września 2013 r.

Najwięcej strażniczych interwencji związanych było z pro-
filaktyką.Wśród pouczanych największą grupę (50) stanowili
kierowcy źle parkujący swoje pojazdy. W omawianym okre-
sie funkcjonariusze StrażyMiejskiej pouczyli również 20 rowe-
rzystów poruszających się niezgodnie z przepisami oraz 13 osób
za inne porządkowe wykroczenia (spalanie śmieci, uciążliwe
ogniska, niedopilnowanie zwierzęcia).Wylegitymowano także
10 osób.
– Na łamach Echa chcę zaapelować do puszczykowskich

rowerzystów, aby nie jeździli ulicą Poznańską, a korzystali ze
ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż tej arterii. Zbliżają
się jesienne szarugi dlatego podczas patroli będziemy też zwra-
cali uwagę na obowiązkowe wyposażenie rowerów w światła
–mówi Dariusz Borowski, Komendant StrażyMiejskiej w Pusz-
czykowie.
Podczas codziennej służby strażnicy wykonywali pre-

wencyjne objazdy kontrolne w godzinach rannych i po-
południowo-wieczornych. Kontroli poddawane były miejsca,
w których dochodzi do popełnienia wykroczeń oraz aktówwan-
dalizmu (rejon sklepów, CAS przy ul. Kościelnej, ul. Kra-
szewskiego w pobliżu szpitala, ul. Poznańska, rejon SP1 i SP2,
Rynek). Po rozpoczęciu roku szkolnego kontrolowano rów-
nież drogi dojść dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjów zlo-
kalizowanych na terenie miasta.

60 interwencji zostało przekazanych do Referatu Inwe-
stycji UrzęduMiejskiego.Dotyczyły one dziur w jezdniach,
uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych i burzowych, zaroś-
niętych i przez to niewidocznych znaków drogowych, uszko-
dzonych chodników oraz usunięcie padliny dzikich zwierząt.
Strażnicy zgłaszali też kilka awarii oświetlenia w firmie
ENEA, plamy oleju na jezdniach i chodnikach, złamane
konary drzew zagrażające przechodniom na ul. Wysokiej.
W omawianym okresie Straż Miejska ukarała także 7 spra-

wców wykroczeń mandatami porządkowymi na kwotę 1.250
złotych. Mandaty zostały nałożone m.in. za: parkowanie na
miejscu dla osób niepełnosprawnych, niedopilnowanie zwie-
rzęcia, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, podrzu-
cone śmieci.
Nie ma miesiąca, aby strażnicy nie musieli odławiać bez-

pańskich psów. 7 bezdomnych czworonogów po odczytaniu
danych z chipa przekazano do przytuliska w Łęczycy.
Po pewnym okresie spokoju na terenie miasta ponownie poja-

wiły się dziki.W okresie od połowy lipca do 8 września strażni-
cy interweniowali w tej sprawie 8-krotnie. Zwierzęta pojawiały
się w rejonie ulicy Polnej, Gołębiej, Moniuszki i Morenowej.
W dniu 31 lipca br. ujawniono i zabezpieczono miejsce zna-

lezienia topielca przy ulicyWodziczki. Strażnicy wezwali tam
Policję oraz Państwową Straż Pożarną. red
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TAKBĘDZIEWYGLĄDAŁONOWE
CENTRUMANIMACJI KULTURY
Zespół projektantów po przeprowadzeniu rozmów
i po analizie wszystkich potrzeb związanych
z remontowanymi pomieszczeniami, postawił sobie
za cel stworzenie wnętrz stylowych z wykorzystaniem
posiadanych przez bibliotekę mebli i elementów
wyposażenia wnętrz tworzących przyjazną
atmosferę, zarówno dla właścicieli jak i dla gości.

Projektanci chcieli uzyskać wrażenie przytulności i świet-
listości wszystkich wnętrz, dające poczucie całości stylistycznej.
Natomiast dobrana kolorystyka w gamie beży z zielonymi
akcentami ma łagodnie przenikać przez wszystkie pomiesz-
czenia.
Na wejściu zaplanowano hol informacyjny oraz niewielki

gabinet z przeszklonymi drzwiami, w dalszej części wydzie-
lono hol wystawienniczy ze ścianami ekspozycyjnymi, szat-
nię, poczekalnię oraz strefę sanitarno socjalną.W salach stwo-
rzono przestrzeń dla zajęć tanecznych i jogi, zajęć językowych
oraz strefę tradycji. Salę językową i salę tradycji oddzielono
akustyczną ściana rozsuwaną, która zastąpiła planowaną do
wyburzenia ścianę murowaną. Daje to możliwość uniwer-
salnego tworzenia przestrzeni o różnych wielkościach, w za-
leżności od potrzeb (tj. dwóch mniejszych odrębnych sal lub
jednej sali dużej).
Wwybranych częściach, miejscowo obniżono sufity w nie-

zbędnym zakresie i umieszczono w nich oświetlenie, pod-
kreślając poszczególne strefy pomieszczeń.
Decyzje dotyczące kolorystki oraz doboru szlachetnych

w swoim wyrazie materiałów, są naturalną konsekwencją i do-
pełnieniem planowanych działań architektonicznych i pla-
stycznych.
Czy projektantom udało się uzyskać zamierzony efekt

oceńcie Państwo sami.
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W tym roku pierwszy dzwonek dla puszczykowskich uczniów zabrzmiał 2 września. Tradycyjnie tego dnia,
we wszystkich szkołach w naszym mieście odbyły się uroczyste inauguracje. Uczestniczyli w nich także

przedstawiciele władz miasta: Burmistrz Andrzej Balcerek, zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński, prze-
wodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka oraz duchowni puszczykowskich parafii.

Pierwszy dzwonek przypomina nie tylko o szkolnych obowiązkach, ale też i o przyjemnościach. Wielu uczniów czekało
przecież z niecierpliwością, kiedy znowu zobaczą swoich najlepszych przyjaciół.

Pierwszy dzień szkoły szczególnie przeżywają najmłodsi, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z nauką. To
właśnie im poświęcone były szczególne słowa pań dyrektorek SP nr 1 i SP nr 2. Wiele ciepłych słów skierowanych
było także do rodziców pierwszoklasistów, którzy pełni przejęcia przyprowadzili swoje pociechy pierwszy raz do szkoły.

Tradycyjnie podczas wszystkich uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w puszczykowskich szkoła minutą ciszy
uczczono pamięć poległych w czasie drugiej wojny światowej, a w SP nr 2 uczniowie złożyli ponadto kwiaty pod płasko-
rzeźbą upamiętniającą wybuch Powstania Wielkopolskiego.

Wszystkim nauczycielom i uczniom puszczykowskich placówek edukacyjnych życzymy owocnej pracy w nowym
roku szkolnym. red

WITAJ SZKOŁO
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Od 15 do 26 lipca w salach gimnastycznych puszczykow-
skich szkół odbywały się cieszące się dużym zainteresowaniem
zajęcia sportowe. Dla amatorów tenisa CAS przygotował warsz-
taty, które podzielone zostały na trzy turnusy.
Wśród młodzieży i dorosłych popularność zdobyły zajęcia

street workout – aktywność fizyczna z wykorzystaniem ele-
mentów zabudowy miejskiej (u nas akurat siłowni, ławeczek,
trybun) do wykonywania ćwiczeń kalistenicznychy czyli
wykorzystujących ciężar własnego ciała.
Dla osób szukających spokoju ducha przygotowaliśmy zaję-

cia z jogi na świeżym powietrzu. Dla wszystkich chętnych odby-
wały się zajęcia Nordic Walking. Tym, którzy umieją grać
w siatkówkę, a także adeptom tej dyscypliny CAS zapropo-
nował Wakacyjną Ligę Siatkówki Plażowej, która odbywała
się w kategoriach dziewcząt i chłopców.
Podczas ostatnich dwóch tygodni sierpnia odbyły się dwa

turnusy półkolonii sportowych „Sportowy Koniec Wakacji”.
Bazę dla wypoczynku stanowiła salka w budynku BM CAK,

gdzie dzieci się zbierały, zostawiały swoje rzeczy, grały w gry
planszowe. Jednak głównym celem półkolonii była aktywno-
ść fizyczna na obiektach sportowych Centrum Animacji
Sportu. Dzieci odwiedziły więc Orliki przy ulicy Jarosławskiej
i Nowe Osiedle, teren rekreacyjny przy ulicy Kościelnej, grały
w tenisa na kortach CAS, brały udział wmeczach w siatkówkę,
piłkę nożną, speedbadmintona. Odwiedziły też place zabaw.
Kiedy nie dopisywała pogoda dzieci mogły skorzystać z sali
gimnastycznej w SP nr 1.W tymmiejscu dziękuję Pani Dyrek-
tor Szkoły za przychylność i udostępnienie obiektu, kierow-
nictwu i pracownikom BMCAK za wsparcie i udostępnienie
pomieszczeń, kierownikowi i wychowawcom za sprawnie przy-
gotowane i przeprowadzone półkolonie. Mam nadzieję, że uru-
chomimy je również w przyszłym roku. Dziękuję też wszyst-
kim instruktorom, którzy z dużym zaangażowaniem prowadzili
zajęcia przez całe wakacje. Mam nadzieję, że dzięki naszym
inicjatywomwychowamy sprawne i wysportowane pokolenie.

/CAS/Joanna Hejnowicz

WAKACJEWCAS

Podczas wakacji Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie oferowało wiele atrakcyjnych zajęć dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. W lipcu i sierpniu dzieci mogły uczestniczyć w grach i zabawach dla najmłodszych, które
prowadzone były na terenie CAS przy ulicy Kościelnej. Dla nich również w środy odbywały się zajęcia szachowe.

13Echo Puszczykowawrzesień 2013www.puszczykowo.pl
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POŻEGNANIE LATANATORZEPOZNAŃ
Wspaniałe, szybkie samochody, dobra muzyka i mnóstwo dobrej
zabawy – tak najkrócej można opisać Tor Poznań Track Day Pożegnanie
Lata. Jak zapewniał organizator Dariusz Krupa Pożegnanie Lata na Torze
Poznań przygotowano, tak, aby doskonale bawić mogły się całe rodziny.

Na torze można było zobaczyć „raso-
we” samochody sportowe – w tym jedy-
nego w Polsce McLarena MP4-12c i Ul-
timęGTR – najszybszy seryjny samochód
świata. Dzięki takim partnerom jak:
Basenhurt A&T Racing Team, Carrera
Cars Team, RadicalMotorsport Polska po
torze śmigały Porsche, KTM X-BOW,
Formuła 3 czy Radical. Tymi właśnie
samochodami można było się przejechać
kupując „bilety”, z których dochody prze-
kazano na Radę RodzicówwSzkole Pod-
stawowej nr 1 w Puszczykowie.
Jak zwykle olbrzymim zainteresowa-

niem cieszyły się pokazy drifftingu wwy-
konaniu Macieja Polody - Triumfatora
European Drift Championship.
Po kierowcach, Tor Poznań opanowali

biegacze. Po raz pierwszy na torze zor-
ganizowano bieg uliczny „Wyścig po
uśmiech”, w którymwystartowało ponad
200 zawodników, którzy mieli do poko-
nania 8-kilometrowy dystans. Wśród
kobiet w klasyfikacji generalnej kobiet
I miejsce wybiegała Magdalena Kita.
II miejsce zajęła Monika Brzozowska, na
trzecim stopniu podium stanęła Magda-
lena Karbownik.
Klasyfikacja generalna mężczyzn

przedstawiała się następująco: I miejsce
– IvanMusiyako, I miejsce – Hubert Le-
chniak, III miejsce – Błażej Wytwer.
Przyznano także dodatkowe tytuły.

NajszybsząMamą okazała sięMagdalena
Kita, Najszybszym Tatą – Zbigniew
Jamrozik, NajszybszymNauczycielem –
Jacek Flak-Marcinkowski, a Najszyb-
szym Członkiem Rady Rodziców –Asia
Graczyk. Najszybszym mieszkańcem
Puszczykowa okazał się Franciszek Fur-
manowski.
Na scenie zaprezentowali się także

uczestnicy wyprawy „PoDrodzeAfryka”
planowanej na 2014 rok. Arkady Paweł
Fiedler (wnuk pisarzaArkadego Fiedle-
ra) chce dotrzeć do Kapsztadu w Repub-
lice PołudniowejAfryki Fiatem 126p czy-
li popularnym przed laty Maluchem.
Zgodnie z zapowiedziami imprezie

towarzyszył szereg koncertów zwieńczo-

nych występem gwiazdy dnia grupyMy-
slovitz. Organizatorem motoryzacyjno-
rodzinnego pikniku była Radą Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczyko-

wie, Automobilklub Wielkopolski wraz
z Miastem Puszczykowo oraz Stowa-
rzyszeniem EnterArt i Pracownią Arty-
styczną LUPA. red
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WSPOMNIENIE

PAMIĘĆOKS.KAZIMIERZUPIELATOWSKIM
Żadnemu z wieloletnich mieszkańców Puszczykowa
nie trzeba wyjaśniać, kim był ks. prałat Kazimierz
Pielatowski. To postać, która znacząco i na trwałe
wpisała się w historię naszego miasta. Od 1945 do
1993 roku był on proboszczem parafii Matki Boskiej
Wniebowziętej w Puszczykowie.

Żył tu, pracował i sławił nasze miasto
w książkach oraz regularnie drukowanych
w prasie artykułach przez prawie 50 lat.
Wydał kilka książek teologicznych, ale te
najbardziej przez puszczykowian znane
i cenione to: „Wspominki puszczykow-
skiego proboszcza” oraz „Uśmiech Jana
Pawła II”. Pozostawił także po sobie kil-
kanaście tomów maszynopisów, m.in.
z jego podróży, np. „Autokarem przez
Bałkany” (1968) czy „Y Viva Espana”
(1973). Kochał Puszczykowo, czego
dowody dawał wielokrotnie. W jednej ze
swych publikacji („Pośród sosen Pusz-
czykowa”, 1952, s. 13) pisał: „Powietrze
i słońce, las i woda, kojąca cisza i urok
przyrody – oto najcenniejsze walory Pusz-
czykowa. Myślę więc, że bez przesady
można by doń dostosować słowa Sta-
nisława Wyspiańskiego:

„Ktokolwiek jesteś z polskiej ziemi
I smucisz się i czoło kryjesz
– Przybywaj tu – odżyjesz!”

Puszczykowianie pamiętają o swym zmarłym proboszczu,
człowieku życzliwym, uśmiechniętym, ceniącym dobry żart,
a przede wszystkim otwartym na drugiego człowieka. W tym
roku mija dwudziesta rocznica jego śmierci. Cieszy więc fakt,
że pojawiła się inicjatywa upamiętnienia jego osoby nazwą uli-
cy lub ronda. Dla wieloletnich mieszkańców naszego miasta
uczczenie pamięci zmarłego ks. Kazimierza Pielatowskiego jest
bardzo ważnym znakiem, podkreślającym szacunek obecnych
władz miasta do puszczykowskiej historii. Dziwić nawet
może to, że postaci, tak silnie historycznie i emocjonalnie
związanej z Puszczykowem, tak konsekwentnie i skutecznie
promującej nasze miasto (choć w jego czasach słowo „pro-
mocja” nie było często stosowane i tak dobrze znane jak dziś),
dotąd jeszcze nie uhonorowano w najbardziej tradycyjny dla
społeczności miasta sposób, czyli poprzez nazwanie jego nazwi-
skiem ulicy, placu bądź ronda.
Napoleonmiał kiedyś powiedzieć: „Nie powinno się odejść z tej
ziemi, nie zostawiając śladów, które polecać będą naszą
pamięć potomności”. Życie ks. Pielatowskiego jest realizacją
tego zdania. Śladami, które po sobie pozostawił są oczywiś-
cie jego ksiązki, artykuły prasowe, ale także kościół pw. Mat-
ki Boskiej Wniebowziętej, o który się troszczył, sąsiadująca

z nim dzwonnica, którą wybudował po pożarze poprzedniej
w 1976 r. i cmentarz, na którym postawił w pierwszych latach
swego proboszczowania kaplicę. Większość jego parafian
i innych, którzy go znali zapewne jednak powie, że najwięk-
szym śladem jego obecności wśród nas były jego szczere i przy-
jazne relacje międzyludzkie, zainteresowanie losami miesz-
kańców i ich rodzin oraz jego poczucie humoru. Ks. Pielatowski

był niewątpliwie piewcą optymizmu
chrześcijańskiego, czego dowodemmogą
być choćby ostatnie zdania „Wspominków
puszczykowskiego proboszcza”(1992):
„Bardzo bym chciał, ażeby te proste, bez-
pretensjonalne „Wspominki” (…) prze-
kazały nieco tego radosnego chrześcijań-
stwa przygodnemu Czytelnikowi. Jeśli zaś
tak się nie stanie, to chyba dobrze, że je
napisałem.”
Nawet w przeszłości, bo obecnie jest to

chyba niemożliwe, niewielu proboszczów
mogło poszczycić się tym, że tak długo
sprawowali swoją misję duszpasterską, jak
było to dane ks. Pielatowskiemu. Przeżył
z nami wiele. Trudne, a nawet burzliwe
były to w Polsce lata. Dzielił z nami
smutki i radości. Znał przez to w Pusz-
czykowie każdego, a podczas spotkań

pytał o dziadków, rodziców i bliskich, bo miał możliwość poz-
nać i zrozumieć trzy pokolenia puszczykowian. Był kapłanem,
który bardzo poważnie traktował swoje powołanie i łączył je
nierozerwalnie z Puszczykowem. Najlepszym tego dowodem
są znów jego słowa zaczerpnięte ze „Wspominków puszczy-
kowskiego proboszcza”, wydanych pod koniec życia: „Jednym
z wielu łask, jakimi mnie Pan Bóg obdarzył, była łaska dusz-
pasterzowania w Puszczykowie, w tym przepięknym otoczeniu,
w tej stosunkowomałej parafii, w której wystarczył jedne kapłan.
(…) Zastanawiam się nad tym, jakim byłem kapłanem, jakim
byłem proboszczem?! (…) Czy zawsze pomagałem ludziom iść
do góry, do Boga, do nieba, jak to pięknie powiedział Papież
Dobroci?! (…) Dzięki Bogu w mojej małej parafii naprawdę
znam moje owieczki. A więc wiem także i to, że na pewno znaj-
dzie się i taki, który będzie wyzywał na mnie, któremu ani ja,
ani moje duszpasterzowanie nie przypadło do smaku. Wyda-
je mi się jednak, że zawsze miałem, a przynajmniej zawsze sta-
rałem się o to, ażeby mieć dobrą wolę, ażeby mieć jak najwięcej
tej dobrej woli. (…) Oby tak się stało kiedyś! Obym i ja usłyszał
(…) taki wyrok Boży: <Bądź spokojny! Życia nie zmarnowałeś!
Posiałeś w Puszczykowie ziarno, które wzejdzie obfitym plo-
nem w nieznanej godzinie!>” (s.189–193). Upamiętnienie
postaci ks. prałata Kazimierza Pielatowskiego jest ważne prze-
de wszystkim dlatego, że proszą o to wieloletni mieszkańcy
naszego miasta, w których życiorysach i pamięci, zmarły już
20 lat temu, tutejszy proboszcz pozostawił po sobie trwały ślad.

Małgorzata Szczotka
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KULTURA

W/w godziny zajęć nie podlegają zmianie.Zachęcamy do zapisów na następujące warsztaty: relaksacyjny trening pamięci
(gra scrabble), lekcje gry na pianinie, warsztaty wokalne, rysunek i malarstwo, (min. ilość w grupie 10 osób)
Propozycja nowych warsztatów dla słuchaczy Akademii Seniora:Warsztaty psychologiczne – propozycje tematów:
Asertywność… to nie takie, znów pokochaj życie, niezależnie od upływu lat. 10 lat młodziej, bez zabiegów i wielkich inwestycji.
Zdrowe odżywianie jako sposób na radość ducha i profilaktykę antynowotworową. Kobieta z klasą, mężczyzna poszukiwany.
Komputer ułatwia życie – propozycje tematów: Telefon za darmo (komunikatory), bezpieczne zakupy poprzez Internet
(allegro, e-bay), komunikacja przez e-mail, portale społecznościowe (facebook), wysyłanie zdjęć w załączniku przez Internet,
szybkie pisanie i edycja dokumentów, muzyka i filmy w Internecie

Październik
– 17.10.2013 godz. 17:00 „Baśń o dwunastu
miesiącach”, (bilet 5 zł.)
– 23.10.2013 godz. 11:00 „O smoku Wawelskim”,
(bilet 5 zł.),

Listopad
– 14.11.2013 godz. 17:00 „Opowieści starego kredensu”,
(bilet 5 zł.)

– 20.11.2013 godz. 11:00 „Skarbnikowe dary”,
(bilet 5 zł.)

Grudzień
– 04.12.2013 godz. 11:00 „Świąteczne marzenia”
(bilet 5 zł.)
– 19.12.2013 godz. 17:00 „Kolędnicy”
(teatrzyk z wizytą Św. Mikołaja, bilet 10 zł.)

SPOTKANIA Z TEATREM DLA DZIECI

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, REMIGIUSZ MOTYCKI, KATARZYNA NOWAK,
MAGDALENA PŁACHTA, EWA RYBACKA, ALINA STEMPNIAK, BEATA WITCZAK, AGNIESZKA ZIELIŃSKA-ADAMIAK,
KATARZYNA SZYKULSKA; SKŁAD TEKSTÓW, KOREKTA: REDAKCJA. DRUK: 3100 EGZ. Na teksty czekamy w nieprzekraczalnym terminie
do 10 dnia każdego miesiąca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów dostarczanych materiałów.
Anonimów nie publikujemy. Autor tekstu ma prawo zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.
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FISMOLL
WPUSZCZYKOWIE
Mieszkańcy Puszczykowa po raz kolejny mieli
przyjemność wysłuchać gitarowych dźwięków
uczestników kolejnej edycji Polskiej Akademii Gitar.
Plenerowy koncert, który odbył się 24 sierpnia przed Bib-

lioteką Miejską artysty o pseudonimie Fismoll, zgromadził
liczną publiczność. Słuchacze wysłuchali piosenek z debiu-
tanckiej płyty "At Glade", która ukazała się w 2013 roku i zade-
biutował na antenie Programu Trzeciego. Cudowna muzyka i
wspaniali młodzi artyści na pewno na długo pozostaną w pamię-
ci uczestników. Podczas koncertu prowadzona była przez sto-

warzyszenie BONA FIDE zbiórka publiczna na rzecz pod-
opiecznych z wielkopolskich hospicjów, dzieci przewlekle cho-
rych i ich rodzin. BMCAK

20LATWSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW
ZWIELKOPOLSKI I BRETANII

Przez 5 dni – od 15 do 22 września – z inicjatywy
Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów
Samorządowych oraz Stowarzyszenia Bretagne
Pologne wWielkopolsce gościły delegacje
bretońskich samorządowców.

Kluczowymi uczestnikami projektu zaproszonymi przez
WOKiSS byli przedstawiciele jedenastu wielkopolsko – bre-
tońskich partnerstw gminnych, które współpracują ze sobą od
ponad dwudziestu lat.Wśród nich jest oczywiście Puszczykowo
współpracujące z Chateaugiron.WWielkopolsce jest jeszcze
10 samorządów współpracujących z bretońskimi gminami.
17 i 18 września odbyła się konferencja pod nazwą

„Współpraca partnerska samorządów, a przyszłość Unii Euro-
pejskiej”. Uczestnicy dyskutowali nad modelami współpracy
samorządów oraz wzięli udział w seminarium z udziałemMar-
szałkaWojewództwaWielkopolskiegoMarkaWoźniaka i Kon-
sula Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej w Rennes Miche-
lem Dorin.

Wdyskusji zwrócono uwagę na konieczność większego zaan-
gażowania młodych ludzi we współpracę oraz na rozwijanie
kontaktów z udziałem trzech i więcej partnerów.
Kolejne dni delegacje spędzały czas w swych gminach part-

nerskich. Podczas wizyty goście z Bratanii zwiedzali Wiel-
kopolskę, w tym oczywiście jej stolicę Poznań.
Francuscy goście nie omieszkali odwiedzić Urzędu Miej-

skiego w Puszczykowie. Przy kawie rozmawiano o dotych-
czasowej współpracy i planach na przyszłość. red

Francuscy goście podarowali Burmistrzowi Andrzejowi
Balcerkowi wspaniałą akwarelę.
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ORODZINIE DLARODZINYWAKADEMII
RODZINYWPUSZCZYKOWIE!
Żyjemy w czasach, kiedy w szumie medialnym i w zabieganej codzienności coraz trudniej jest odpowiedzieć
na pytanie o to, jakimi wartościami kierować się w życiu rodzinnym, jak dbać o rodzinę, jak wychowywać
dzieci, jak uchronić je i samych siebie przed różnego rodzaju zagrożeniami, tymi znanymi i tymi, których
istnienia nie jesteśmy świadomi.

Wostatnim czasie media wiele miejsca poświęcają gender.
Cóż to takiego? Powstają, także na polskich uczelniach koła
naukowe i studia gender. Gender promuje się w programach
szkolnych i wychowawczych, a jednocześnie odzywają się licz-
ne głosy przestrogi, głosy mówiące o poważnych zagrożeniach
dla człowieka i rodziny jakie niesie ze sobą gender.
Parafia św. Józefa Oblubieńca i organizatorzy pierwszej edy-

cji Akademii Rodziny w Puszczykowie, zapraszają na tygod-
niowy cykl prelekcji i warsztatów O Rodzinie dla Rodziny.
Tematem przewodnim tygodnia jest gender, to czy i w jaki spo-
sób wywiera swój wpływ na człowieka i rodzinę.
Podczas kolejnych dni trzeciego tygodnia października będzie

można posłuchać prelekcji tematycznie dotykających gender,
na które organizatorzy zapraszają ludzi młodych, uczniów
liceów i studentów, małżonków, rodziców dzieci wwieku przed-
szkolnym i szkolnym oraz osoby zainteresowane tematyką spot-
kań niezależnie od wieku.W poniedziałek 21 października cykl
spotkań rozpocznie dr Jacek Pulikowski, znany w środowis-
ku poznańskim z pięknego mówienia o relacjach małżeńskich,
o etyce seksualności i wychowaniu dzieci, autor licznych pozy-
cji książkowych poświęconych małżeństwu i rodzinie. Wtor-

kowy wieczór będzie okazją do zgłębienia problematyki roz-
poznawania płodności i antykoncepcji. We środę skupimy się
wokół problematyki In vitro i naprotechnologii. Etyk, ks. pro-
fesor Paweł Bortkiewicz przybliży gender podczas kolejnego,
czwartkowego spotkania. Ostatni piątkowy wieczór cyklu spot-
kań, to możliwość podjęcia dyskusji z psychologiem dr Jolantą
Próchniewicz nad związkami partnerskimi i homoseksualny-
mi. Każde ze spotkań rozpoczyna się o godz. 18.30, będzie mia-
ło formę prelekcji z dyskusją lub warsztatową, miejscem spot-
kańAkademii będą pomieszczenia przy parafii św Józefa Oblu-
bieńca NMP przy ul Dworcowej w Puszczykowie, warsztaty
są dla uczestników nieodpłatne. Można skorzystać z całego cyk-
lu spotkań lub uczestniczyć tylko w wybranych spotkaniach.
Zapraszamy! Październikowy tydzień O Rodzinie dla Rodzi-
ny zakończy sobotni koncert muzyki rap w wykonaniu Łuka-
sza Bęsia, początek o godz. 16.00.
Więcej informacji o wydarzeniach tegorocznej edycji

Akademii Rodziny w Puszczykowie, o prelegentach i tema-
tyce spotkań, można znaleźć na stronie internetowej parafii
www.jozefpuszczykowo.pl. Zapraszamy!

Organizatorzy Akademii Rodziny w Puszczykowie

Warsztaty w BMCAK
Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury

informuje o zapisach

nA zAjęCiA WArsztAtoWe
Nowy grafik dostępny w bibliotece

oraz na stronie www.biblioteka.iq.pl
w zakładce warsztaty – oferta.

Serdecznie zapraszamy

KONCERT
JACKAWÓJCIKA

ODWOŁANY

INFORMACJE

Biblioteka Miejska CAK informuje o odwołaniu kon-
certu Jacka Wójcickiego z powodu choroby artysty. Kon-
cert odbędzie się w listopadzie. Dokładny termin zosta-
nie podany wkrótce. Przepraszamy BMCAK
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Tymczasem czas powakacyjnyw pełni należał doNataszy Leś-
ków. Młoda artystka, od kilku tygodni uczęszczająca do piątej
klasy szkoły podstawowej, swoje talenty zaprezentowała pra-
camiwykonanymi za pomocą różnorodnych technik.Wśród nich
zobaczyć można było efekty zmagań Nataszy z kredką i farba-
mi, ale też niesamowite prace przestrzenne jak np. sporych roz-
miarów skarbonka świnka czy łabędź. Te oraz pozostałe perełki
inspirowane były ulubionymi książkami Nataszy.
Na najbliższe miesiące zaplanowane są już kolejne wystawy

młodych Puszczykowian.Wszystkich zainteresowanych ich twór-
czością zapraszamy serdecznie do Czytelni BibliotekiMiejskiej.
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INFORMACJE

NARODOWE
CZYTANIE
„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku
przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego
ogólnopolska akcja publicznego czytania
największych polskich dzieł literackich.

Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego
powszechny i elitarny charakter. Podstawowym celem przed-
sięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi
na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczu-
cia wspólnej tożsamości. W tym roku 7 września mieszkań-
cy Puszczykowa przebywający na Rynkumogli wysłuchać frag-
mentów „Zemsty” oraz „Ślubów panieńskich” oraz odwiedzić
kiermasz używanych książek. Dzieci kolorowały literki
tworzące napis Narodowe Czytanie. Przyniesione przez miesz-

PRACEMŁODYCHCZYTELNIKÓWWBMCAK
Cykl wystaw prac bardzo zdolnych młodych
Czytelników – mieszkańców Puszczykowa rozpoczął
się już w czerwcu pokazem arcydzieł Filipa
Cierzyńskiego i Tymka Dydowicza.

kańców książki autorstwaAleksandra Fredy zostały opatrzo-
ne pieczęcią upamiętniającą wydarzenie, przekazaną przez Kan-
celarię Prezydenta RP. Dziękujemy wszystkim, którzy
przyłączyli się do akcji. BMCAK

KIBICOWALI BIAŁO�CZERWONYM
Międzyszkolny Klub Sportowy PUSZCZYKOWO nie tylko walczy
na parkietach. Młodzież kibicuje też naszej siatkarskiej
reprezentacji.
Wspaniałą okazją do obejrzenia siatkówki na światowym poziomie był

wyjazd do Łodzi na mecz Ligi Światowej w piłce siatkowej Polska-Brazy-
lia. Podczasmeczu panowała fantastyczna atmosfera, prawdziwe kibicowanie,
a dla obecnie grających zawodnikówMKSu sporo emocji i nauki.Wszyst-
kim bardzo się podobało, więc jak tylko nadarzy się okazja, znów zorgani-
zujemy wyjazd na mecz, żeby podpatrywać reprezentację. Trzeba przecież
się uczyć od najlepszych. Przemyslaw Hejnowicz
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WYDARZENIE

ŚWIĘTOWĘDKARSTWA
8września, w niedzielny poranek brać wędkarska
spotkała się na Zakolu Warty, aby świętować
szmaragdowy jubileusz powstania puszczykowskiego
koła wędkarskiego.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się polową mszą

świętą, odprawiona przez kapelana wędkarzy ks. Waldemara
Kasprzyka. Duchowny mówił o braterstwie i poszanowaniu
przyrody, pobłogosławił wędkarzy i życzył, aby przyszłe lata
przyniosły kolejne rocznice w historii koła. Po mszy, prezes
koła Przemysław Stefaniak wręczył księdzu podziękowanie za
dotychczasowe wsparcie duchowe udzielane naszemu kołu,
zaangażowanie i współpracę.
Po losowaniu miejsc rozpoczęło się trzygodzinne wędko-

wanie. Biorący udział w zawodach mogli odetchnąć i udali się
na poczęstunek, gdzie panowała biesiadna atmosfera. Koledzy
oglądali kronikę koła wspominając dawne czasy.
Po południu przybyli zaproszeni goście poseł Arkady

Radosław Fiedler, burmistrz PuszczykowaAndrzej Balcerek,
dyrektor Okręgu PZW w Poznaniu Andrzej Kuligowski
i komendant Straży Miejskiej pan Dariusz Borowski. List gra-
tulacyjny przesłał Starosta Poznański Jan Grabkowski, który
nie mógł przybyć. „..Amerykański poeta i eseista RalphWal-
do Emmerson powiedział kiedyś: „Dostosuj się do tempa natu-
ry: jej sekretem jest cierpliwość.” Jako miłośnicy wędkarstwa,
z pewnością dostrzegacie Państwo głębię tych słów. Wieloletnia
historia puszczykowskiego koła świadczy o tym, że wędkarski
etos i odpowiedzialność za wszelkie podejmowane działania
to podstawowe wartości, jakimi kierują się członkowie sto-
warzyszenia.” – pisał Starosta.
Po przeczytaniu słów Starosty, prezes przedstawił krótko

historię powstania koła i przekazał głos przybyłym gościom.
Burmistrz Puszczykowa zaznaczał, że „Jubileusz koła to

ważna chwila nie tylko w historii Polskiego Związku Węd-
karskiego, ale przede wszystkim w historii naszego Miasta.
Dorobek byłych i obecnych działaczy koła dobitnie świadczy
o wielkim zaangażowaniu zarówno w organizację wypoczynku
i sportowej rywalizacji dla osób zainteresowanych wędkar-
stwem, jak i aktywne włączenie się w życie Miasta Puszczy-
kowa i działalność społeczną na rzecz mieszkańców i śro-
dowiska naturalnego”.Wystąpienie gości zakończył komen-
dant Straży Miejskiej w Puszczykowie Dariusz Borowski ży-
cząc powodzenia i dziękując za działania na rzecz ochrony
środowiska.
Zanim komisja sędziowska przeszła do ogłoszenia wyników

z rąk Dyrektora Okręgu PZWw PoznaniuA. Kuligowskiego,
Srebrną Odznakę PZWza działalność w strukturach koła otrzy-
mał Maciej Połomski, obecny skarbnik. Tuż po odznaczeniu,
koledzy z zaproszonych kół „Hobby”z Mosiny i Koła „Karaś”

Uczestnicy zawodów 55 lecia
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Patryk Szulc, zwycięzca zawodów 55-leciaFo
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WYDARZENIE

WPUSZCZYKOWIE
Poznań, wręczyli prezesowi pamiątkowe upominki z gratula-
cjami i życzeniami dalszego rozwoju koła.
Przybyli goście otrzymali podziękowania od ZarząduKoła za

wspieranie koła oraz przychylność dla naszych działańw postaci
pamiątkowych tabliczek. Szczególne podziękowania otrzymało
małżeństwo wieloletnich zasłużonych działaczy koła, Maria
iMaciej Kowalcowie, których działania przyczyniły się do roz-
woju puszczykowskiego stowarzyszenia. Nie zapomnieliśmy rów-
nież o naszych seniorach: Kazimiera Gust, Bogdan Czabański,
Kazimierz Gnabasik, Stanisław Kortus, Zenon Madajczak,
RyszardMadajczak,AndrzejMajewski, Ryszard Nowicki,Mie-
czysławRakowski i Leszek Szczukocki nawniosek ZarząduKoła
otrzymali dyplomy honorowe za swoje zaangażowanie.
Część oficjalną obchodów zakończono ogłoszeniemwyników.

Pierwsze miejsce zajął Patryk Szulc (4690 gr.), na drugim stop-

Maciej Połomski odbiera Srebrną Odznakę PZW

Wszystko zaczęło się w 1958 roku. Z inicjatywy kole-
gów Henryka Sienkiewicza, Tadeusza Głembalskiego,
Antoniego Rachmajdy, Edwarda Bednarka, Bogdana
Ratajczaka i Lecha Lewandowskiego odbyło się
zebranie organizacyjne koła, na którym przedstawiciel
z ramienia Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu pan Ste-
fan Filoda poinformował o podjęciu decyzji o możliwości
utworzenia koła PZW w Puszczykowie. W tym samym
miesiącu wybrano Zarząd, w skład którego weszli ini-
cjatorzy założenia koła i kolega Józef Potrawiak.

niu podium stanął Józef Jasiński z koła Mosina „Hobby”
zwagą złowionych ryb 3900 gr., trzecie byłTomasz Przybył (3380
gr.).Wszyscywędkarze otrzymali pamiątkowe statuetki i nagro-
dy. Uroczystości 55 lecia koła nie byłyby tak wspaniałe, gdy-
by nie pomoc i wsparcie. Podziękowania kierujemy do:
Mikołaja i Maksymiliana Andrzejewskich z firmy Proserwis

Andrzejewscy,MarkaKlaiberta i KrzysztofaNowaka, posłaArka-
degoRadosława Fiedlera, Sławomira Ławniczaka ze sklepuwęd-
karskiego w Puszczykowie, Marka Dachtery, Jerzego Bolew-
skiego, kierownik CAS Joanny Hejnowicz, Krzysztofa Bob-
rowskiego za oprawę muzyczną i nagłośnienie, Zbyszko Sob-
kowiaka,Andrzeja Podeszwy z firmy Jaxon Poznań, prezes PSS
SpołemMałgorzaty Strzelczyk i Łukasza Siwińskiego za doku-
mentację fotograficzną. Podziękowania należą się również
Tymwszystkim, którzy pomogli i chcieli pozostać anonimowi.
Chcielibyśmy serdecznie podziękowaćAndrzejowi Majew-

skiemu za dobre słowo dla Zarządu i działaczy koła, które były
jakoby głosem uczestników, również dziękujemy przybyłym
koleżankom i kolegom, bez których obchody jubileuszu były-
by jak ryba bez wody.

Z wędkarskim pozdrowieniem Zarząd Koła PZW nr 41
przy Urzędzie Miasta w Puszczykowie

Wniedzielę 25 sierpnia odbyły się ostatnie zawody spin-
ningowe zaliczane do klasyfikacji dyscypliny spinningo-
wej na rok 2013.
Zawody przeprowadzono na odcinku rzeki Warty:

most w Rogalinku do rzekiWirenki. Po czterogodzinnych
zmaganiach Mistrzem Koła Spinningu okazał się Michał
Polowczyk, który złowił szczupaka o wadze 1,850 gr. tuż
za mistrzem na podium stanął Piotr Tobiszewski (1,460 gr.)
i Maciej Połomski (1,080 gr.).

SPINNINGOWYMISTRZ
KOŁA 2013
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SPORT

ZŁOTAWIKTORIA RUTKOWSKA
Bardzo pracowite, sportowe wakacje miała puszczykowianka Wiktoria
Rutkowska, która w lipcu rozpoczęła swe starty w turniejach
międzynarodowych.
Początek lipca obfitował we wspaniałe

pojedynki.WAmsterdamie podczas mię-
dzynarodowego turnieju z cyklu TEWik-
toria dwukrotnie stanęła na najwyższym
stopniu podium. Zdobyła 1miejsce w grze
singlowej jak i w deblu, grając w parze
z Marceliną Podlińską z Olsztyna.
Tydzień później grając ponowniew tur-

nieju TE doszła do finału gry podwójnej
oraz do ćwierćfinału gry singlowej prze-
grywając z rozstawioną z numerem pierw-
szymAnną Kynclową z Czech.
Pod koniec lipca uczestniczyła w tur-

nieju wNiemczech wWailblingen, gdzie
doszła do półfinału gry deblowej, grając
w parze z Chorwatka Nikolą Pjanic.
Dziewczęta przegrały walkę po bardzo
zaciętym pojedynku, dopiero w tiebrea-
ku. Wiktoria doskonale spisywała się

także wmiędzynarodowych turniejachTE
rozgrywanych w Polsce w Opalenicy,
Łodzi i Szczecinie. Wszystkie te starty
i zdobyte punkty pozwoliły jej na osią-
gniecie najlepszego w tym sezonie 166
miejsca w rankingu europejskim.
Zawodniczka z Puszczykowa swoją

wysok a formę potwierdziła podczasMi-
strzostw Polski w kategorii młodzików –
do lat 14, które odbywały się wWarsza-
wie na kortach Legii.
Zdobyła tam tytuł Vice-mistrzyni Pol-

ski w grze singlowej – grając w finale ze
starszą od siebie Darią Kuczer ze Szcze-
cina oraz mistrzowski tytuł w grze deblo-
wej w parze z Anną Hertel! Osiągnięte
wyniki plasują ją obecnie na 5 miejscu w
klasyfikacji młodziczek na liście Pol-
skiego Związku Tenisowego.

Tenis stołowy

ZAWODYNAORLIKU
Przez całe wakacje na stołach betonowych,
przeniesiony na teren Orlika przy ulicy Nowe Osiedle
odbywały się rozgrywki tenisa stołowego.

Uczestniczyli w nich głownie uczniowie szkół podstawowych.
Wkońcowej klasyfikacji wśród dziewcząt zwyciężyła Zuzia Żys-
ka, przed Sandrą Dąbrowską i Michaliną Grzegorską. Wśród
chłopców I miejsce zajął Kamil Dembowski, II –Adam Łuka-
szewicz, zaś trzecieMariusz Zemler.Wszyscy grający otrzymali
pamiątkowe koszulki. Mamy nadzieję, że taką ligę tenisa
stołowego zorganizujemy również. /CAS/Joanna Hejnowicz

Plażowa piłka siatkowa

TURNIEJMIKSTÓW
Wsierpniu odbył się na boisku piaszczystym przy
ulicy Nowe Osiedle turniej mikstów w plażowej piłce
siatkowej.
Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła para Danuta Kaczma-

rek/Robert Kaczmarek. II miejsce zajęła para Weronika
Zbrzeżna/Mateusz Sylwestrzak, zaś III miejsce przypadło parze
Monika Łukaszewicz/Jakub Nowak. Zwycięzcom gratuluje-
my, wszystkim zaś parom dziękujemy za udział i za sportową
rywalizację. /CAS/Joanna Hejnowicz

Wiktoria na początkuwrześnia spróbuje
swych sił w wyższej kategorii wiekowej,
grając turniej międzynarodowy do 16 lat
–Tomaszewski CupwWarszawie, do któ-
rego dostała się z tzw. dziką kartą. red.

Na zakończenie wakacji Centrum Animacji
Sportu zaprosiło mieszkańców
na dyskotekę pod gwiazdami.

Odbyła się ona na terenie CAS przy ulicy Kościel-
nej. Na „parkiecie” czyli asfalcie bawili się zarówno
dorośli, jak i młodzież. Pogoda dopisała, więc impre-
zę zaliczamy do udanych. Mamy nadzieję, że wszys-
cy tanecznym krokiem weszli w nowy sezon szkolny
i sportowy. /CAS/Joanna Hejnowicz

DYSKOTEKA
PODGWIAZDAMI
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KAMIENICA ŁASKAWA
DLAPUSZCZYKOWSKICH
WINDSURFERÓW
Wewrześniowy weekend (6–8 września) w Kamienicy,
Mistrzostwa Puszczykowa wWindsurfingu osiągnęły
pełnoletniość. 18 edycja imprezy zgromadziła ponad
50 uczestników.

Piękna pogoda przez caływeekend i super ośrodek, który ideal-
nie pasuje na tego typu imprezę sportową sprawdził się bez zarzu-
tów.Wpiątek wszyscy uczestnicy mistrzostw spotkali się przy
ognisku, gdzie przy akompaniamencie gitarowym Prezesa
PTS-uWojtkaMajchrzaka śpiewy trwały do późnych godzin noc-
nych. Sobota to już dzień sportowej rywalizacji. Organizatorzy
zadbali o to, aby nikt się nie nudził. Zaczęło się od zmagań na
wodzie. Piękna pogoda i umiarkowany wiatr pozwolił prze-
prowadzić po trzy wyścigi w kategorii dziecięcej i trzy wyści-
gi w kategorii OPEN.Wśród najmłodszych najszybszy okazał
sięWojtek PawlikwyprzedzającOlęKonieczną i Grzesia Janasz-
ka. W kategorii OPEN rodzina Janaszków nie dała szans
rywalom i zgarnęła całe podium.Między wyścigami regat win-
dsurfingowych uczestnicy startowali w zawodach SUP (Stand
UP Paddle) czyli deska z wiosłem. Po trzech wyścigach naj-
szybszy okazał się Mateusz Majchrzak, który wyprzedził dru-
giego Wojtka Majchrzaka i trzeciego Bogusława Murlika.
Wwyścigach dzieci na SUP-ach najlepiej wiosłowałKubaMazu-
rek wyprzedzając Janka Dudka i Grzesia Janaszka. Na plaży
można było też spróbować wakeboardu za specjalnie przywie-
zioną wyciągarką. Po regatach również na plaży odbył się tur-
niej w Boul’e, gdzie wystartowała rekordowa liczba 14 par czy-
li 28 zawodników. Po licznych zmaganiach najlepiej rzucaliWal-
dek iMariola Brzeziańscy. Drugie miejsce przypadłomłodzieży
KubieMazurkowi i Kubie Szpakowi. Trzeciemiejsce zajęła para
Tomasz Hoffman z Bogusławem Murlikiem.
W sobotę późnym popołudniem nastąpiło uroczyste ogłosze-

nie wyników i rozdanie nagród z nagrodą główną Trick
Boardem z pamiątkową grafiką 18 Mistrzostw Puszczykowa
wWindsurfingu. Po rozdaniu wszyscy uczestnicy spotkali się
na kolacji integracyjnej. Później bawili się przy ognisku.
Niedziela była dniem sportów „rakietowych”. Organizato-

rzy przeprowadzili dwa turnieje: tenisa ziemnego i tenisa
stołowego w dwóch kategoriach.W tenisie stołowym kategorii
OPEN, gdzie wystartowało 12 zawodników najlepszy okazał
się JacekMazurek wygrywając z drugimMarcinemDziwakiem
i trzecim KacpremMazurem.W kategorii dziecięcej zwyciężył
Kuba Mazurek ogrywając Wojtka Pawlika i Grzesia Janasz-
ka.W tenisie ziemnym rywalizacja toczyła się w parach, gdzie
najlepsi okazali się Przemek i Leszek Janaszkowie wygrywając
zWaldkiem Brzeziańskim grającym w parze z PawłemMazu-
rem. Trzecią lokatę zajęli Jacek i Kuba Mazurek.
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe jako organizatorzy

dziękują bardzo uczestnikom i kibicom, którzy jak zwykle nie
zawiedli. Wielkie podziękowania należą się także sponsorom,
bez których ta impreza z 18-letnią tradycją nie odbyłaby się.

PTS
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