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WYDARZENIA

Podczas spotkania burmistrz podziękował wszystkim obec-
nym za trud wkładany w edukację najmłodszych pokoleń pu
szczykowian.

 – Warto podkreślić, że szkoła to nie tylko budynek, na-
uczyciele, czy kolejne generacje wykształconych uczniów, to 
także wyjątkowa, przyjazna atmosfera panująca wśród współ-

ŚWIĘTO EDUKACJI
Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
Burmistrz Andrzej Balcerek spotkał się z dyrektorami 
oraz kadrą nauczycielską puszczykowskich szkół.

pracujących ze sobą ludzi. Niepodważalnym dowodem na 
skuteczność puszczykowskich kadr pedagogicznych są bardzo 
dobre efekty kształcenia. Wyniki uczniów ze sprawdzianu koń-
cowego w szkole podstawowej, a także z egzaminu gimnazjal-
nego, lokują nasze placówki wysoko w rankingach wszystkich 
szkół powiatu poznańskiego – mówił na wstępie spotkania 
Burmistrz Andrzej Balcerek.

Nauczyciele otrzymali od burmistrza wyróżnienia za 
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznowychowawczej, 
a kilku nauczycielkom wręczył akty nadania stopnia awansu 
zawodowego. red

3 października 2013 r. szacowna ju-
bilatka obchodziła swoje 100 urodziny. 
Z okazji tego wspaniałego jubileuszu 
pani Jadwiga oprócz tradycyjnych pre-
zentów urodzinowych otrzymała także 
okolicznościowy list z gratulacjami od 
Premiera RP Donalda Tuska, który na 

jej ręce przekazał Bur mistrz Puszczyko-
wa Andrzej Balcerek oraz Joanna Szejn, 
zastępca kierownika Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Puszczykowie. Ważnym ak-
centem uroczystości było złożenie ży-
czeń gratulacyjnych przez Burmistrza 
Andrzeja Balcerka, oraz przekazanie 

100 LAT PANI JADWIGI KONOPY
W przypadku pani Jadwigi Konopy tradycyjne 100 lat śpiewane podczas 
urodzin to już za mało. 

życzeń od proboszcza parafii pod we-
zwaniem św. Józefa, które w jego imie-
niu na ręce pani Jadwigi złożył ks. Ja-
nusz Poksiński. 

Pani Jadwiga Konopa urodziła się 
w Bochum w Niemczech. Jej mąż był 
zawodowym oficerem kawalerii Wojska 
Polskiego i służył w 17 Pułku Ułanów 
w Lesznie. II wojna światowa odcisnęła 
na jej rodzinie swoje tragiczne piętno. 
W wojennej pożodze zginęli oboje rodzi-
ce. W związku z tymi tragicznymi wyda-
rzeniami, jako najstarsza z rodzeństwa, 
pani Jadwiga musiała zająć się utrzyma-
niem rodziny. Szacowna jubilatka ma 
troje rodzeństwa: dwie siostry i brata, 
wszyscy cieszą się dobrym zdrowiem. 
Wychowała dwóch synów. W swoim ży-
ciu doczekała się także dwóch wnuków, 
wnuczki i trojga prawnucząt. Z okazji 
tak wspaniałego jubileuszu, szacownej 
jubilatce jeszcze raz składamy serdeczne 
życzenia zdrowia i pomyślności. red
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SAMORZĄD

Październik to miesiąc, w którym 
samorządy lokalne rozpoczynają 
intensywne prace nad projektami 
swoich budżetów na kolejny rok. 
Dla naszego Miasta rok 2014 
za nosi się na trudniejszy od 
bieżącego. 

Z jednej strony zmniejszą się docho-
dy z tytułu podatku dochodowego od 
osób fizycznych (najważniejszego źró-
dła dochodów Miasta), z drugiej nato-
miast zwiększą się wydatki bieżące, 
w tym między innymi wpłata Miasta do 
budżetu państwa, płacona przez samorządy, których dochody 
podatkowe są wyższe od 150% średniej krajowej – popularnie 
nazywana janosikowym. W 2014 r. znaczne środki (prawdo-
podobnie dużo wyższe niż w bieżącym roku) będziemy mu-
sieli przeznaczyć na odszkodowania i wykup gruntów pod 
drogi publiczne, które powstały w wyniku uchwalenia w po-
przedniej kadencji planów zagospodarowania przestrzennego. 
Oznacza to, że na inne inwestycje, przy założeniu niezwięk-
szania zadłużenia, nie będziemy mogli przeznaczyć tyle, ile 
zakładaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. 

Otrzymaliśmy już prawie wszystkie materiały planistycz-
ne do przyszłorocznego budżetu, wpłynęły również wnioski 
radnych. Obecnie analizujemy te materiały. Na razie jest jed-
nak jeszcze za wcześnie, aby mówić o wszystkich szczegó-
łach projektowanego budżetu. Aktualnie wiadomo na pewno, 
że musimy zaplanować wydatki związane z przeniesieniem 
Biblioteki Miejskiej do budynku na Rynku, na którego moder-
nizację otrzymaliśmy środki zewnętrzne oraz oddzieleniem 
Szkoły Podstawowej nr 1 od Gimnazjum nr 1, o którym już 

PRACUJEMY NAD BUDŻETEM NA 2014 ROK
wielokrotnie pisaliśmy na łamach Echa 
Puszczykowa. Z pewnością w przy-
szłym roku będziemy kontynuowali bu-
dowę dróg, co od początku mojej ka-
dencji jest dla mnie jednym z prioryte-
tów. Liczę na to, że uda się zabezpie-
czyć środki na wybudowanie w 2014 
roku nastęnych ulic. 

Kolejnym wyzwaniem dla nas przy 
projektowaniu budżetu jest utrzymanie 
jak najwyższej nadwyżki operacyjnej 
(różnicy między dochodami i wydatka-
mi bieżącymi). Jest to istotne z dwóch 
powodów. Pierwszym powodem jest to, 

że im wyższa nadwyżka operacyjna, tym więcej środków Mia-
sto może przeznaczyć na inwestycje, drugim, może obecnie 
nawet ważniejszym, jest to, że od tej nadwyżki, zgodnie 
z przepisami ustawy o finansach publicznych, które wejdą 
w życie od 1 stycznia 2014 r., będzie zależała zdolność Miasta 
do spłaty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia. 
Przypomnę, że samorządy miały 3 lata, aby przygotować się 
do tej zmiany. Już wiadomo, że wiele z nich będzie miało pro-
blem z uchwaleniem budżetów spełniających nowe wymogi. 
W przypadku Puszczykowa, dzięki podejmowanym od 2011 r. 
działaniom mającym na celu zmniejszenie wydatków z jednej 
strony oraz poszukiwaniu możliwości zwiększenia dochodów 
z drugiej, nadwyżka operacyjna wzrosła z 822 tys. zł w 2010 
r. do 3,5 mln zł w 2013, co jest wystarczające, aby nie przekro-
czyć nowego wskaźnika planowanej kwoty spłaty długu. 

Szczegółowe założenia do projektu budżetu na 2014 r. 
zo  staną zamieszczone na łamach Echa Puszczykowa w kolej-
nym, listopadowym numerze.  Andrzej Balcerek 

Burmistrz Miasta Puszczykowa

WYMIEŃ DOWÓD OSOBISTY
Przypominamy, że w 2013 r. tracą ważność dowody 
osobiste wydane w 2003 roku.

Na awersie każdego dowodu osobistego widnieje dokładna data 
ważności dokumentu. Wnioski o wydanie nowych dowodów tożsa-
mości 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 dowodu 
nie pobierana jest opłata. Wniosek należy złożyć osobiście w Urzę-
dzie Miejskim w Pu szczykowie przy ul. Podleśnej 4, pokój nr 2, 
budynek B.
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Komputer pomocny w poszukiwaniu pracy
•  Termin: 4 – 7. 11. 2013 r., godz. 9.00 – 13.00  

Zapisy od 21. 10. 2013 r. pod nr tel. 61 846 38 61  
Zajęcia w 5-osobowej grupie, sala 61.

Skuteczna komunikacja w życiu i pracy 
•   Termin: 7 – 8. 11. 2013 r., godz. 9.00 – 14.00

Zapisy od 28. 10. 2013 r., pod nr tel. 61 846 38 52
Zajęcia w grupie maksymalnie do 15 osób, sala 55.

Jak najlepiej zaprezentować się na rozmowie  
kwalifikcyjnej? – spotkanie informacyjne

 •  Termin: 6. 11. 2013 r., godz. 10.00-13.00 
 Zapisy od dnia 30.09.2013 r., pod nr tel. 61 846 38 54 
Zajęcia w grupie maksymalnie do 14 osób, sala 55. 

Metody poszukiwania pracy – spotkanie informacyjne
•  Termin: 13. 11. 2013 r., godz. 10.00 – 13.00  

Zapisy od 6. 11. 2013 r. pod nr tel. 61 846 38 54 
Zajęcia w grupie maksymalnie do 12 osób, sala 55.

Agencje Zatrudnienia – jako jedna z metod 
poszukiwania pracy – spotkanie informacyjne

•  Termin: 14. 11. 2013 r., godz. 10.00 – 13.00 
Zapisy od 7. 11. 2013 r. pod nr tel. 61 846 38 54
Zajęcia w grupie maksymalnie do 12 osób, sala 55.

Jak zadebiutować z sukcesem na rynku pracy? Jak w ogóle szukać zatrudnienia? Jak napisać dokumenty 
aplikacyjne? – na te i inne pytania będą mogli sobie odpowiedzieć uczestnicy zajęć organizowanych przezw 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

WARSZTATY POMOGĄ ZNALEŹĆ PRACĘ 

Młodzi na rynku pracy – czyli jak zadebiutować 
z sukcesem – spotkanie informacyjne 

•  Termin: 15. 11. 2013 r., godz. 10.00 – 13.00  
Zapisy od 7. 11. 2013 r. pod nr tel. 61 846 38 54  
Zajęcia w grupie maksymalnie do 14 osób, sala 55.

Przełamywanie wewnętrznych barier”
•  Termin: 18-20. 11. 2013 r., godz. I,  

II dzień 9.30 – 13.30,  
III dzień 9.30 – 13.00

Zapisy od 7. 11. 2013 r., pod nr tel. 61 846 38 52
Zajęcia w grupie maksymalnie do 12 osób, sala 55.

Jak efektywnie zarządzać czasem 
i skutecznie realizować swoje cele

•  Termin: 21-22. 11. 2013 r., godz. 9.00 – 14.00  
Zapisy od 4. 11. 2013 r. pod nr tel. 61 846 38 61  
Zajęcia w grupie maksymalnie do 15 osób, sala 55.

Przedsiębiorczość, czyli jak zaistnieć na rynku pracy?
•  Termin: 25 – 29. 11. 2013 r., godz. 9.00 – 13.00 

Zapisy od 4. 11. 2013 r. pod nr tel. 61 846 38 61 
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie  
12-osobowej. I, II, IV, V dzień zajęć – sala nr 55  
(bud. B), III dzień zajęć – sala nr 111 (bud. C).

LISTOPAD

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37. Zainteresowanych prosimy 
o kontakt telefoniczny lub osobisty dla zarezerwowania terminu. Liczba miejsc na większości zajęć jest ograniczona do 10-15 osób.

Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia – 0,9720 ha, 
podzielona na 2 części, oznaczone jako:

Teren nr 1 o powierzchni około 0,7950 ha
Teren nr 2 o powierzchni około 0,1770 ha 
Cel dzierżawy – zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjne, 

budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą, realizowana w dwóch etapach: pierwszy na terenie nr 1, drugi 
na terenie nr 2, o łącznej powierzchni zabudowy kubaturowej nie więk-
szej niż 3400 m2, co stanowi nie więcej niż 35% powierzchni dzierża-
wionego terenu; pozostała część terenu powinna być zagospodarowana 
obiektami, urządzeniami i zielenią o charakt  erze rekreacyjnym.

Okres dzierżawy – do 30 lat
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego – 0,24 zł netto + 

podatek VAT wg obowiązującej stawki za 1 m2 terenu miesięcznie 
Zaliczkę w wysokości 5.500, – zł, pobieraną tytułem zabezpiecze-

nia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy – należy 
wnieść do dnia 29 listopada 2013 roku: w pie niądzu – na rachunek 
bankowy Miasta Puszczykowa nr: 46 9048 0007 0000 6028 6000 0002 

w GBS Mosina, a w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach warto-
ściowych, dopuszczonych do obrotu publicznego – w Kasie Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie. 

Składanie ofert – pisemne odpowiedzi na zaproszenie do rokowań 
należy składać do dnia 29 listopada 2013 roku do godziny 12.00 
w kancelarii Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, przy ul. Podleśnej 
4, w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania w sprawie dzierżawy 
nieruchomości przy ulicy Kościelnej w Puszczykowie”. 

Termin i miejsce rokowań – otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 grud-
nia 2013 roku o godzinie 10.00, w Urzędzie Miejskim w Puszczyko-
wie, ul. Podleśna 4 (budynek B, pokój nr 7). Bezpośrednio po rozpa-
trzeniu złożonych odpowiedzi, komisja poinformuje uczestników, 
które odpowiedzi zostały dopuszczone do ustnych rokowań. Ustne ro-
kowania odbędą się w tym samym dniu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej  
www.puszczykowo.pl w BIP (w zarządzeniu Burmistrza Miasta 
Puszczykowa Nr 41/13/VI z dnia 22 października 2013 r.) oraz  
pod numerem tel. 61 89 83 730.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA DOTYCZĄCE ROKOWAŃ NA DZIERŻAWĘ 
CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA PUSZCZYKOWA 

Burmistrz Miasta Puszczykowa zaprasza do rokowań w sprawie dzierżawy części nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej w Puszczykowie, obręb Puszczykowo, 

przy ulicy Kościelnej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji
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Bywają to ludzie odważni i energicz-
ni, ale także osoby budzące nasz podziw 
swą skromnością i poczuciem sprawie-
dliwości. I tak naprawdę trudno powie-
dzieć, jakie trzeba mieć cechy, żeby stać 
się dla kogoś autorytetem. Niewątpliwie 
jednak należy być człowiekiem mają-
cym szczególne umiejętności, który ist-
nieje dla innych i może być wzorem dla 
innych. A taką osobą na pewno była nie-
dawno zmarła pani Izabela Mazur – 
wicedyrektorka Szkoły Podstawowej nr 
1 w Puszczykowie w latach 1977–1985, 
nauczycielka matematyki, wychowaw-
czyni kilku pokoleń.

Mieszkała w Puszczykowie od 1936 
roku, a pracowała w SP nr 1 od 1958r., 
przez czterdzieści cztery lata uczyła ma-
tematyki i robiła to w sposób mistrzow-
ski. Wiem to z własnego doświadczenia, 
bo jestem jedną z jej uczennic i wycho-

WSPOMNIENIE O NASZEJ PANI

wanek. Pani Mazurowa zawsze budziła 
nasz szacunek i respekt, ale wszyscy ją 
lubiliśmy. Ona wymagała dużo, ale 
wspaniale tłumaczyła, niekiedy w bar-
dzo obrazowy sposób, do dziś pamiętam 
niektóre jej określenia, np. „Pamiętajcie 
rąb to taki kopnięty kwadrat”. Zawsze 
stawiała na samodzielność myślenia 
i życiowe umiejętności. Udowadniała, 

Profesor Jerzy Bralczyk jest wybit-
nym polskim językoznawcą, specjalistą 
w zakresie języka mediów, reklamy 
i polityki. W pełnym humoru wykładzie 
profesor uświadomił słuchaczom, któ-
rzy szczelnie wypełnili salę teatralną 
biblioteki, jak ważny w komunikacji 
międzyludzkiej jest sposób mówienia 
oraz wykonywane – świadomie lub nie 
– przy tym gesty, które uwiarygodniają 
przekaz albo wręcz przeciwnie. Profe-
sor zauważył jednak, że „pięknym mó-

PROFESOR J. BRALCZYK O JĘZYKU 

wieniem” nie zawsze wzbudzimy sym-
patie odbiorcy. 

 – Piękne mówienie często jest spo-
łecznie potępiane. Słyszymy np. „On tak 
pięknie mówił”, ale czy to jest pochwała? 
Tylko do pewnego stopnia, ponieważ ta 
opozycja słowo – czyn ciągle w nas 
gdzieś tam tkwi. W takim sformułowaniu 
jak „piękne słówka” od razu czujemy tro-
chę ironii i trochę potępienia. To tak jak 
z przysłowiem „Krowa, która dużo ryczy 
mało mleka daje” – mówił prof. J. Bral-

Jak mówić, i nie chodziło bynajmniej o treść przekazu, aby nie 
zniechęcić do siebie słuchacza? Jak wykorzystać swoje atuty głosu? 
– to tylko niektóre kwestie poruszane podczas wykładu przez profesora 
Jerzego Bralczyka, którego gościliśmy w Bibliotece Miejskiej 
im. M. Musierowicz w Puszczykowie. 

czyk. Po wykładzie goście mogli obej-
rzeć wystawę gobelinów puszczykow-
skiej artystki Marii Gostylii-Pachuckiej 
zatytułowaną „Muzyczna tkaniny”. red

że matematyka pomaga w codzienności, 
uczy logicznego myślenia. Nigdy na 
lekcjach nie popadała w skrajne emocje, 
zawsze rozsądna, sprawiedliwa, potrafi-
ła jednocześnie utrzymać dystans i za-
wiązać więź z uczniem. Większość mo-
ich koleżanek i kolegów, z którymi mam 
jeszcze dziś kontakt, podobnie wspomi-
na panią Mazurową. Można powiedzieć, 
że była „nauczycielem starej daty”, 
w najlepszym tego określenia znacze-
niu, ponieważ była naszym przewodni-
kiem, wymagającym przyjacielem i ni-
gdy nie starała nam się przypodobać. 
Dla wielu z nas była autorytetem. Kiedy 
niedawno żegnaliśmy ją na puszczy-
kowskim cmentarzu, widać było wielu 
z jej uczniów. Nie zapomnieliśmy o na-
szej pani, mimo że większość z nas bar-
dzo dawno skończyła już podstawówkę. 
Takich ludzi się nie zapomina, oni two-
rzą naszą historię – historię Puszczyko-
wa i po trochu życia każdego z nas. Dla-
tego właśnie w tym okresie, kiedy 
w polskiej tradycji wspominamy zmar-
łych, my, wszyscy jej uczniowie, współ-
pracownicy i przyjaciele, chcemy po-
dziękować za to, kim była i co dla nas 
uczyniła jako matematyk, nauczyciel 
i wychowawca. 

Małgorzata Szczotka

INFRMACJE

Każdy człowiek na drodze swego życia 
spotyka osoby, które w jakiś sposób go 
kształtują. Zwykle są to bliskie naszemu 
sercu postacie albo ludzie, którzy czymś 
nas zachwycili czy zaimponowali. 
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ODESZLI

INFORMACJE

 – Przypominamy kierowcom, aby w tym dniu zwracali 
uwagę na znaki drogowe i nie jeździli na pamięć– mówi Da-
riusz Borowski, komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie. 

 1 listopada w rejonie cmentarza zorganizowane zostaną 
objazdy. Ulica Parkowa, Wydmowa, Przyszkolna staną się 
w tym dniu ulicami jednokierunkowymi. 

Z ul. Poznańskiej z ruchu wyłączona zostanie część jezd-
ni prowadząca w kierunku Poznania. Na wyłączonym z ruchu 
odcinku zorganizowany zostanie parking, który będzie czyn-
ny do godz. 16.00. 

 – W związku z tym, że po godz. 16 zostanie tam przywró-
cony ruch prosimy kierowców o odjechanie z tego tymczaso-
wego parkingu przed godz. 16 – apeluje D. Borowski. 

Nie będzie można zatrzymywać się i parkować na ul. 
Przyszkolnej za parkingiem przy przedszkolu aż do ul. Pia-
skowej. Zmiana ta ma na celu umożliwienie kierowcom płyn-
nego wyjechania w kierunku Poznania i Mosiny.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W DNIU WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
Wzorem lat ubiegłych 1 listopada na ulicach przy puszczykowskim cmentarzu zostanie zmieniona 
organizacja ruchu. Zmiany spowodowane są oczywiście zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, 
podczas którego na groby przyjeżdżają rodziny i bliscy zmarłych. Inna niż zazwyczaj organizacja ruchu 
umożliwi m.in. utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na odcinkach ulic wyłączonych z ruchu. 

Straż miejska prosi, aby kierowcy zwracali uwagę na 
oznaczenia zmieniające ruch oraz funkcjonariuszy kierują-
cych ruchem.

 – Mieszkańców Puszczykowa, którzy mają blisko i mogą 
dojść do cmentarza proszę o zostawienie aut w domach. Na-
tomiast do wszystkich kierowców apeluję o zrozumienie 
i cierpliwość – prosi D. Borowski. 

Podobnie jak w ubiegłym roku także w tym, 1 listopada 
przed głównym wejściem na cmentarz zostaną wyznaczone 
dwa miejsca, w które będzie można podjechać samochodem, 
aby przywieźć osoby starsze albo mające problemy z poru-
szaniem. Nie będzie tam można jednak parkować, a tylko 
zatrzymać się w celu wysadzenia podwożonej osoby. 

W tym roku strażnikom miejskim także pomagać będą 
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie. red 

 data ur.  data zg.
Wojciechowski  26.III.1962 27.IX.2013
Leszek Stanisław 
Kaczmarek Barbara 24.XI.1938 29.IX.2013
Karolczak Urszula 9.VIII.1925 29.IX.2013
Bzdęga Maria 1.II.1916 6.X.2013

 data ur.  data zg.
Trybus Jan 10.V.1936 14.X.2013
Walczak Zofia 12.V.1925 16.X.2013
Kamieńska Anna 19.VII.1931 16.X.2013
Kostrzewski  20.XI.1962 18.X.2013
Marek Gerard 
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INWESTYCJE

W ramach tej inwestycji wykonano 
około 1300 metrów bieżących nowych 
nawierzchni wraz z chodnikami. W za-
kres prac wchodziło także wykonanie 
kanalizacji deszczowej. 

Wybudowany odcinek ulicy Śląskiej 
ma około 1000 metrów. Oprócz nowej 
nawierzchni położono w niej także ka-
nalizację deszczową. Projekt przewidy-
wał ponadto budowę pompowni gwa-
rantującej właściwe odprowadzenie wód 
deszczowych z tego rejonu miasta do 
istniejącego systemu kanalizacyjnego.

Na ulicy Środkowej zakres prac dro-
gowych był podobny. Oczywiście wy-

ŚLĄSKA I ŚRODKOWA GOTOWE
Zgodnie z planem w październiku zostały oddane do użytku ulice Śląska 
i Środkowa. 

konywano je na znacznie krótszym, bo 
około 300 metrowym odcinku. 

Na wniosek mieszkańców, drogo-
wcy wykonali jeszcze progi zwalniają-
ce, których pierwotnie nie planowano. 
O ich realizację mieszkańcy zawniosko-
wali jednogłośnie podczas spotkania 
informacyjnego o inwestycji, które na 
początku czerwca zorganizował Bur-
mistrz Andrzej Balcerek. 

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

Kilkaset metrów dalej, na tym sa-
mym cieku konieczna okazała się wy-
miana rury kanalizacji deszczowej, któ-
ra uległa zarwaniu.

Ciek wodny, o którym piszemy jest 
bardzo ważny ponieważ to właśnie do 

NAPRAWILI 
PRZEPUST
Z powodu złego stanu 
technicznego przepustu na cieku 
wodnym biegnącym wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 430 konieczna 
była jego przebudowa. 

niego odprowadzane są wody opadowe 
z rejonu ulicy Poznańskiej i Rynku (od 
ul. Wąskiej do Podgórnej).

Pierwsza z interwencji dotyczyła 
wymiany przepustu pod ulicą Rządową. 
Później okazało się, że kilkaset metrów 
dalej nastąpiła kolejna awaria. Po każ-
dych większych opadach deszczu woda 
nie spływała z należytą prędkością. Pró-
by czyszczenia kanalizacji nie przynio-
sły rezultatu. Dopiero po sprawdzeniu 
kanalizacji kamerą okazało się, że jest 
uszkodzona. 

Niestety uszkodzenie zlokalizowano 
na terenie prywatnej posesji. Prace pole-
gały na wykopaniu uszkodzonego frag-
mentu betonowej kanalizacji i wstawie-
niu w jego miejsce nowej rury – tym 
razem z tworzywa sztucznego. red 

W budynku przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Puszczykowie trwa remont mieszkania, które jest 
adaptowane na potrzeby świetlicy. 

Dotychczas lokal użytkowany był jako mieszkanie komu-
nalne. Świetlica będzie miała osobne wejście i węzeł sanitarny. 
Będzie oczywiście wykorzystywana na potrzeby SP nr 2. red

ŚWIETLICA Z MIESZKANIA
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 – Burmistrz ma do połowy listopada czas na 
przedstawienie radnym projektu budżetu. Czy radni 
złożyli już swoje propozycje?

 – Tak pod głównymi założeniami do budżetu na 
2014 r. rok, podpisało się 14 radnych. Podobnie jak 
w latach ubiegłych skupiliśmy się nad najistotniejszymi 
inwestycjami, które naszym zdaniem powinny zostać zre-
alizowane w Puszczykowie w przyszłym roku. Na pierw-
szym miejscu ponownie wymieniliśmy budowy dróg. 
Zdaniem niemal wszystkich radnych inwestycje związane 
z budową infrastruktury drogowej to jedna z najważniejszych spraw, 
które bezwzględnie trzeba w naszym mieście realizować. 

 – W założeniach widnieje też pokaźna kwota na wykup nie-
ruchomości, porównywalna z tą, przeznaczoną na budowę dróg. 
Dlaczego są to tak duże kwoty?

 – Przypomnę, że chodzi głównie o wypłaty odszkodowań lub 
wykup gruntów przejętych przez samorząd pod budowy dróg. 
W 2012 roku na ten cel wydaliśmy ponad 2,6 mln zł. Czyli tyle 
samo, ile w całej poprzedniej kadencji. To, że obecnie musimy wy-
dawać tak pokaźne kwoty, to skutek tego, że nie odsuwamy tych 
spraw na potem, aby jedynie przerzucić koszty na kolejną kaden-
cje. Naszym zdaniem nie można uciekać od tematu i wykonywać 
jakiś pozorowanych ruchów, byle tyko zrzucić go na barki następ-
ców. Trzeba rzetelnie zmierzyć się z problemem, co też robimy.

 – Jakie jeszcze inwestycje planują radni?
 – Poza stałymi wydatkami takim jak edukacja, stanowiąca naj-

większą pozycję w budżecie, jak i wydatkami na opiekę społeczna, 
kulturę, sport planujemy zgodnie z wcześniejszymi założeniami 
zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie środki na inwestycje 
związaną z biblioteką, CAK, dalszą modernizację Szkoły Podstawo-
wej Nr1, kontynuację przebudowy budynku przy ul. Poznańskiej 36.

 – Kolejny raz w założeniach do budżetu przygotowanych 
przez radę widnieje zapis o zrównoważonym budżecie. Co to 
tak właściwie oznacza?

 – Formułując takie stanowisko mówimy, że miasto dalej powin-
no opierać swoje finanse o zasadę zrównoważonego budżetu. Naj-
prościej mówiąc chodzi o to, aby nie zwiększać tak bardzo wysokiego 
zadłużenia miasta. Taka sytuacja pozwoli nam uzyskać, po pierwsze 
bezpieczeństwo i stabilizację finansową oraz zdolności kredytowe, 
które przecież możemy, my lub nasi następcy, wykorzystać w każdej 
chwili. Przypomnę, że takie działania prowadzimy od początku tej 
kadencji, bo taki właśnie był nasz program wyborczy, który odpowia-
da nie tylko nam, ale też mieszkańcom, którzy na nas głosowali.

 – Dlaczego taki duży nacisk kładziecie na stabilizację fi-
nansową?

 – Każde działanie ma swoje odzwierciedlenie w sytuacji finan-
sowej, żeby to zobrazować przedstawię pokrótce sytuację, którą 
zastał obecny samorząd. Poprzednia kadencja zakończyła się 
zwiększeniem zadłużenia z około 2 mln zł do 13.5 mln zł. Co gorsze 
stan zobowiązań Miasta na 31.12.2010, poza wspomnianym wyżej 

zadłużeniem, wobec instytucji finansowych wyniósł do-
datkowo ponad 3.6 mln zł. Oznaczało to, że poprzednia 
Pani Burmistrz nie zapłaciła zaciągniętych zobowiązań 
w wysokości ponad 3.6 mln zł. Jednak najgorsze było 
to, że budżetowa różnica między dochodami bieżącymi 
a wydatkami bieżącymi na koniec 2010 r. wyniosła za-
ledwie 800 tys. zł. W sytuacji, kiedy nie zapłacono sze-
regu zobowiązań stałych przekraczających znacznie 
kwotę 800 tys. zł Miasto nie było w stanie finansować 
nawet wydatków bieżących, a co dopiero spłacać zadłu-

żenie. Należy tu dodać, że na koniec 2006 roku, czyli na początku 
poprzedniej kadencji różnica między dochodami bieżącymi a wy-
datkami bieżącymi wynosiła blisko 4,2 mln zł przy znacznie mniej-
szych dochodach. Mam tutaj na myśli, że taka sytuacja była wyni-
kiem świadomego wyboru działania i sposobu patrzenia na finan-
se miasta przez ówczesną większość w radzie jak i byłą Panią 
Burmistrze. Wówczas krytykowaliśmy takie podejście do budżetu 
i finansowania Miasta, zaproponowaliśmy zupełnie inne spojrzenie 
na finanse, czego do dziś się trzymamy.

Budżet jest całością, w której mieszczą się dochody i wydatki, 
w tym wydatki, które są efektowniejsze jak na przykład budowa 
dróg i widoczne inwestycje, ale są też wydatki, od których nie moż-
na uciekać, które są niemal niezauważalne dla mieszkańców jak 
np. odszkodowania za drogi, spłata zobowiązań, kredytów. Skupia-
nie się jedynie na wydatkach, które dają większą efektowności, 
unikając jednocześnie tych niewidocznych, którymi nie można się 
pochwalić jest działaniem obciążającym kolejne pokolenia czy ka-
dencje. Zdecydowana większość obecnej rady jest takim praktykom 
przeciwna, czemu jasny dowód dajemy ustalając kolejne budżety.

 – Jakie działania w związku z powyższym podjął obecny 
samorząd?

 – W pierwszym roku przede wszystkim zmniejszyliśmy o 2 mln 
wydatki stałe, zredukowaliśmy nadmierne zatrudnienie i znacznie 
zmniejszyliśmy wydatki związane z umowami cywilno-prawnymi, 
itp. Od 2012 roku zwiększyły się znacznie dochody Miasta i tak 
w 2011 roku osiągnęliśmy różnicę między dochodami stałymi a wy-
datkami stałymi w wysokości 2,6 mln zł. W roku 2012 było to już 
3,7 mln zł jednocześnie realizując tylko w 2012 roku wydatki na 
odszkodowania, które były równe wydatkom na odszkodowania 
wypłaconym w całej poprzedniej kadencji. Również w 2011 spła-
ciliśmy zobowiązania zaciągnięte i niezapłacone w poprzedniej 
kadencji w wysokości 3,6 mln. zł. Oczywiście od początku kadencji 
stosujemy zasadę zrównoważonego budżetu, czyli bez sięgania po 
deficyt, co w zastanej bardzo trudnej sytuacji budżetowej było i jest 
naszym zdaniem działaniem niezbędnym

– Jaka jest dalsza procedura tworzenie budżetu na przyszły 
rok?

 – Zgodnie z uchwałą nr 82 z lipca 2011 roku burmistrz do 15 
listopada przygotuje projekt budżetu i przedstawi go Radzie i Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej. Potem nad projektem uchwały budże-
towej będą pracowały wszystkie stałe komisje tematyczne. W tym 

STOSUJEMY ZASADĘ ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU
Ze ZBIGNIEWEM CZYŻEM Przewodniczącym Rady Miejskiej w Puszczykowie rozmawia Bogdan Lewicki 

WYWIAD
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INFORMACJE

7 października do Biblioteki Miejskiej powrócili 
z wakacyjnej przerwy studenci Akademii Seniora.

Tłumnie zgromadzeni w sali teatralnej na początek kolej-
nego sezonu wysłuchali efektów pracy uczestników projektu 
Fundacji APJA „Kultura słowa – integracyjne warsztaty te-
atralne”, współfinansowanego ze środków Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego, a realizowanego w partnerstwie 
z Biblioteką Miejską w Puszczykowie, Biblioteką Miejską 
w Luboniu i Gminnym Ośrodkiem Kultury „Sokół” w Czer-
wonaku. Po części oficjalnej nastąpił wyczekiwany czas roz-
mów przy kawie, każdy chętny mógł zapisać się na wybrane 
zajęcia. Grafik na ten sezon jest wyjątkowo bogaty. Nie osła-
bło, a wręcz przeciwnie – wzrosło zainteresowanie zajęciami 
z fizjoterapii, przybyło kilka grup uczących się języka angiel-
skiego i niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania. 
Ubiegłoroczna oferta wzbogacona została propozycją zajęć 
z psychologii i warsztatów „Komputer ułatwia życie”. Mamy 
nadzieję, że kolejny rok będzie dla naszych Seniorów czasem 
wspólnej zabawy, odpoczynku, odkrywania nowych zaintere-
sowań i pasji w niezwykle przyjaznej atmosferze. BMCAK

INAUGURACJA NOWEGO 
SEMESTRU AKADEMII 
SENIORA

czasie radni składają Komisji Budżetu oraz burmistrzowi propozycje 
poprawek do projektu budżetu. Mają na to czas do końca listopada. 
W grudniu musi zostać zwołane posiedzenie, podczas którego Skarb-
nik Miasta przedstawia stanowisko Burmistrza do opinii o projekcie 
budżetu i propozycji poprawek pozostałych komisji stałych oraz 
radnych. Do połowy grudnia Komisja Budżetu formułuje opinię 
o projekcie budżetu. Zasadniczo uchwała budżetowa na rok 2014 
powinna być przegłosowana do końca roku 2013. Ostatecznym ter-
minem jej podjęcia jest koniec stycznia 2014 r. Gdyby Rada nie 
przegłosowała tego dokumentu wówczas budżet przygotowuje Regio-
nalna Izba Obrachunkowa. Jestem jednak przekonany, że Rada wraz 
z Burmistrzem wypracuje rozsądny i racjonalny budżet na 2014 rok.

Wróćmy jeszcze do założeń budżetu. Postulujecie zabezpie-
czyć należyte środki na przeniesienie biblioteki na Rynek oraz 
przystosowanie na potrzeby Centrum Animacji Kultury pomiesz-
czeń w SP nr 1. Tymczasem na Komisji Edukacji, Kultury i Spor-
tu pojawiła się inicjatywa powołania Zespołu Szkół w skład, któ-
rego weszłyby SP nr 1 i Gimnazjum nr 1. Kto z nią wystąpił?

Najogólniej mówiąc osoba ze środowiska naszych oponentów. 
Kiedy ta propozycja wpłynęła do Rady zwróciłem się do grona 
pedagogicznego oraz rodziców tych szkół, aby przedstawili swoją 
opinię na temat tego rozwiązania (autorka tej propozycji nie kon-
sultowała jej, ani z nauczycielami ani z rodzicami). Do Rady wpły-
nęły 4 opinie – wszystkie negatywne. Zainteresowani podnosili, że 
powołanie zespołu szkół, według przedstawionej koncepcji w żaden 
sposób, nawet nie zakłada potrzeby polepszenia warunków lokalo-
wych tych palcówek, a to jest obecnie najbardziej dotkliwym pro-
blemem. Jednocześnie wszystkie środowiska po raz kolejny opo-
wiedziały się za rozwiązaniem zaproponowanym przez władze 
Miasta wyrażając zarazem niepokój, że mimo podjętych wcześniej 
ustaleń prowadzone są działania wbrew woli i interesowi najbar-
dziej zainteresowanych. Pani Małgorzata Szczotka Przewodniczą-
ca komisji Edukacji Kultury i Sporu zwróciła się do Ministerstwa 
Edukacji o opinię w tej sprawie, która również nie była pozytywna.

Jak to zostało przyjęte przez wnioskodawców?
Po takiej krytyce propozycja została ponowiona. Oczywiście 

bez odzewu ze strony Rady. 
Do Rady wpłynęło też wezwanie wzywający Radę do unie-

ważnienia uchwały z powodu naruszenia prawa w uchwale do-
tyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulicy Magazynowej. Co to oznacza?

Wezwanie wystosowała kolejna osoba ze tego samego środowi-
ska naszych oponentów. Oczywiście nie zgadzamy się całkowicie 
z argumentacją wnioskodawcy i naturalnie podjęliśmy uchwałę 
w sprawie: nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa. Co więcej, ta uchwała została już pozytywnie zweryfikowana 
przez wojewodę, który nie dopatrzył się w niej sprzeczności z pra-
wem. Wojewoda (do dnia dzisiejszego) nie dopatrzył się sprzeczno-
ści z prawem uchwały w sprawie: nieuwzględnienia wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa złożonego przez wnioskodawcę. W dal-
szej kolejności wnioskodawca może powyższą sprawę skierować do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Natomiast, gdyby doszło 
do unieważnienia uchwały, to mogłoby to otworzyć furtkę do po-
wstania przy ul. Magazynowej obiektu wielkopowierzchniowego, 
z czym nie zgadzają się ani mieszkańcy ani Rada. n
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Jak wynika z policyjnych statystyk, do przemocy domowej 
może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecz-
nego i materialnego, czy też wykształcenia członków rodziny. 
Zgodnie z definicją przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzy-
stujące przewagę sił działanie skierowanie przeciwko członkom 
rodziny, które narusza ich prawa i dobra osobiste, powodując cier-
pienie i szkody. 

Medialne doniesienia z minionych miesięcy dotyczące przemo-
cy szczególnie tej dotykającej najmłodszych, budzą w nas niepokój. 
Jak wynika z prasowych i telewizyjnych doniesień, do niektórych 
z nich mogłoby nie dojść, gdyby sąsiedzi, czy nawet rodzina wyka-
zała większą „czujność” i w porę zareagowała np. informując poli-
cję czy pracowników ośrodków pomocy społecznej. Okazuje się, że 
wystarczyłyby nawet anonimowe telefony czy maile, aby urucho-
mić procedury sprawdzające czy w rodzinie nie dzieje się coś złego. 

W Puszczykowie od 2011 roku funkcjonuje Zespół Interdyscy-
plinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Miasto 
ma także uchwalony Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 
2011–2020. 

 – Do nas trafiają wszystkie sprawy, w których założona zosta-
ła tzw. „Niebieska Karta”. Od powstania Zespołu Interdyscypli-
narnego w Puszczykowie procedurę założenia „Niebieskiej karty” 
uruchomiono 29 razy. Obowiązek jej założenia ma każdy urzędnik 
państwowy, który zauważa przemoc w rodzinie, lub podejrzewa, że 
w rodzinie może dochodzić do przemocy, a więc nauczyciele, leka-
rze, policjanci i oczywiście pracownicy MOPS. Dotyczy to nie tyl-
ko przemocy fizycznej, ale także psychicznej – mówi Maja Bobrow-

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY 
NA PRZEMOC
Przekonanie, że przemoc to marginalne zjawisko jest 
w naszym społeczeństwie bardzo rozpowszechnione. 
Kolejnym mitem jest przekonanie, że występuje ona 
wyłącznie w patologicznych środowiskach. Niestety 
w rzeczywistości przemoc, w tym także w rodzinie, 
jest o wiele powszechniejszym zjawiskiem niż sądzi 
wielu z nas. 

ska, psycholog i przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego do 
spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

„Niebieska Karta” jest dokumentem służbowym, wypełnianym 
w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie i służy dokumento-
waniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie, ocenie za-
grożenia dalszą przemocą, oraz jako dowód w sprawach sądowych. 
Wypełnienie „Niebieskiej Karty” nie jest jednak równoznaczne ze 
złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, nie stanowi 
podstawy do wszczęcia postępowania karnego. W przypadku jednak 
złożenia zawiadomienia i wszczęcia postępowania może ona zostać 
wykorzystana jako dowód procesowy. Wielu z nas nie wie jednak, 
jak zachować się w przypadku zauważenia przemocy w swoim naj-
bliższym otoczeniu. Niektórzy uważają, że do rodziny nie należy się 
wtrącać. Inni nie chcą być posądzeni o donosicielstwo. Tymczasem 
w Polsce działa wiele instytucji, do których można zgłosić, nawet 
anonimowo, swoje podejrzenia. Jedną z nich jest Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Puszczykowie.

 – Reagujemy na każdy sygnał. Mieliśmy np. przypadek zawia-
domienia o sytuacji ewentualnej przemocy w rodzinie drogą ma-
ilową. Po takim sygnale nasi pracownicy udają się na miejsce, aby 
dokładnie wszystko sprawdzić. Oczywiście można także zadzwonić 
na policję czy Niebieską Linię. Sposobów zawiadomienia odpo-
wiednich służby jest wiele. Najważniejsze, aby w porę zareagować 
– mówi Karol Majewski kierownik MOPS w Puszczykowie. 

Nowe przepisy w prawie karnym i u stawie o przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie pozwalają na skuteczne stosowanie wobec 
osób dopuszczających się przemocy w rodzinie nakazu opuszczenia 
mieszkania zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym oraz zakazu 
kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej. 

Jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy zadzwoń:
MOPS Puszczykowo, tel. 61 819 46 48; 

e-mail: mops@puszczykowo.pl
Posterunek Policji w Puszczykowie 
Tel. 61 841 3020 lub 602 430 098

Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie 
„Niebieska Linia” tel. 801 21 00 02w

www.niebieskalinia.pl
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 

Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli 
w godzinach od 12.00 do 20.00. 

Więcej o telefonie 116-111 na stronie: www.116111.pl 

Pomarańczowa Linia 1. tel. 801 14 00 68 
www.pomaranczowalinia.pl

Informacje i konsultacje dla rodziców i młodzieży, 
którym picie alkoholu, zażywanie narkotyków 

lub inne zachowania o cechach uzależnienia utrudniają 
funkcjonowanie i porozumiewanie się ze sobą.

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku 
w godz. 14.00-20.00
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INWESTYCJE

Ekipy remontowe weszły na plac 
budowy podczas wakacji, aby wykorzy-
stać okres, kiedy w budynku nie było 
dzieci. Prace rozpoczęły się od spraw-
dzania konstrukcji dachu. Wszędzie, 
gdzie stan techniczny więźby dachowej, 
wymagał interwencji została ona napra-

Podczas wakacji Przedszkole nr 3 przy ul. Przyszkolnej przeszło 
gruntowny remont. Prace były kontynuacją robót z ubiegłego roku, 
kiedy wykonano remont tarasu i odwodnienie wokół budynku. Teraz, 
kiedy ekipy budowlane opuściły teren przedszkola, można już w pełni 
podziwiać obiekt po remoncie. Pastelowa barwa elewacji, połączona 
z jaskrawą czerwienią nowych dachówek robią duże wrażenie.

wiona. Ponadto całość została zaimpre-
gnowana ognioochronnie i przeciw-
grzybicznie. Oczywiście podczas letniej 
kanikuły dekarze wymienili dach na 
całym obiekcie. Przedszkole kryte jest 
klasyczną dachówką karpiówką. Zakres 
prac obejmował także ocieplenie dachu 

w części poddasza użytkowego, gdzie 
znajdują się pomieszczenia. 

Przedszkole nr 3 funkcjonuje w o biek-
cie będącym pod ochroną konserwatora, 
dlatego jego część nadziemna prawdo-
podobnie nie będzie nigdy ocieplona. 
Wszystkie prace remontowe przy ele-
wacji budynku muszą być uzgadniane 
z Wielkopolskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w Poznaniu. 

W zakres prac wchodził ponadto re-
mont całej elewacji budynku wraz z jej 
odmalowaniem.

Ekipy remontowe przemurowały też 
kominy, wymieniono także główne 
drzwi wejściowe. 

Z uwagi na zawilgocenie ścian piw-
nicznych, niemal na całym obwodzie 
budynku ułożono opaski (na terenie nie-
utwardzonym). Wykonanie tej czynności 
było konieczne, ponieważ oględziny wy-
konane przed rozpoczęciem prac wyka-
zały, że ściany piwniczne praktycznie na 
całym obwodzie obiektu są zawilgocone. 

W zakres prac wchodził ponadto re-
mont całej elewacji budynku, wraz z jej 
odmalowaniem. 

Po zakończeniu prac maluchy będą 
wchodziły do swojego przedszkola po 
odremontowanych schodach zewnętrz-
nych (wykonano je w ubiegłym roku) 
i przez wymienione drzwi główne. 

    red

PRZEDSZKOLE ZMIENIŁO OBLICZE 

Remont budynku przy ul. Poznańskiej 36, w którym 
funkcjonuje przychodnia zdrowia wkroczył w kolejną 
fazę prac. W drugiej połowie października ekipy 
re montowe przystąpiły do ocieplania budynku 
z zewnątrz. 

Zakończono już także dodatkowe prace, które okazały się 
niezbędne do wykonania w związku ze złym stanem technicz-
nym stropów. Ocena stanu technicznego stropu była bowiem 
możliwa dopiero podczas kontroli przeprowadzonej przez pro-
jektanta i inspektora nadzoru budowlanego. Remont ma także 
za zadanie wygospodarowanie w tym budynku 6 mieszkań ko-
munalnych, do których przeprowadzą się lokatorzy tzw „Mi-
mozy” czyli budynku przy ul. Poznańskiej 26. Przeprowadzka 
jest konieczna, z uwagi na zły stan techniczny budynku. red 

OCIEPLAJĄ BUDYNEK PRZY UL. POZNAŃSKIEJ
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Kilka dni temu klasa Ia miała niezwykłą okazję 
zajrzeć za kulisy Teatru Nowego, który we wrześniu 
obchodził 90 rocznicę istnienia. Dzięki naszej 
przewodniczce młodzież dowiedziała się, że w 1992 
roku w czasie próby do Króla Leara na scenie nagle 
zmarł wspaniały polski aktor – Tadeusz Łomnicki, 
którego imię teatr dzisiaj z dumą nosi.

Nikt nie domyśliłby się, patrząc na typową dla Jeżyc pięk-
ną, secesyjną kamienicę, że za jej fasadą kryje się tak rozległy 
i nowocześnie urządzony budynek. Przez labirynt wąskich 
korytarzy i kilkupiętrowych schodów uczniowie docierali do 
aktorskich garderób, widowni i scen. Z ciekawością zwiedzi-
li nie tylko największą – Dużą Scenę, ale także obserwowali 
demontaż dekoracji na Nowej Scenie, a na kameralnej Trze-
ciej Scenie posłuchali anegdot o legendarnej zabobonności 
aktorów. Większość klasy Ia po raz pierwszy zetknęła się 
z informacjami na temat historii, funkcjonowania i codzien-

ZA KULISAMI TEATRU NOWEGO
ności ludzi teatru – osób tworzących niezwykłą atmosferę 
tego miejsca. Magia teatru zaczęła w pełni działać na obszer-
nym i dość zagraconym rekwizytami strychu, gdzie pani 
Alinka – profesjonalna charakteryzatorka i perukarka – 
w przeciągu kilku minut potrafiła przeobrazić niektórych 
uczniów z nastolatków w zupełnie inne osoby. Metamorfozy 
tak zafascynowały wszystkich uczestników warsztatów, że 
nikomu nie chciało się opuszczać gościnnych murów Teatru 
Nowego. Kiedy grupa maszerowała już w kierunku dworca, 
przechodnie ze zdumieniem i rozbawieniem obserwowali 
dość makabryczny makijaż, który pozostał namacalnym śla-
dem działania teatralnej charakteryzatorki.

Mam nadzieję, że tak bliski kontakt z teatrem na długo 
zostanie w pamięci młodych uczestników wycieczki, a także 
zwiększy przyjemność oglądania spektaklu Przyjęcie dla 
głupca, który klasa Ia obejrzy na deskach Teatru Nowego 
wspólnie z innymi uczniami naszego gimnazjum w czwart-
kowy wieczór, 17 października. Jolanta Turzańska

Puszczykowscy pierwszoklasiści dostali przed jesiennymi szarugami 
prezenty, dzięki którym będą lepiej widoczni. Każdy z nich otrzymał 
kamizelkę odblaskową. 

Tegoroczna akcja rozdawania kamizelek odblaskowych to już 12 edycja tego projektu, 
obejmującego swoim zasięgiem cały powiat poznański. Jej organizatorami są Starosta 
Poznański, Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Komenda Miejska Policji w Poznaniu i Komenda 
Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Tego dnia pierwszoklasistów ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Puszczykowie odwiedził również Burmistrz Andrzej Balcerek, który 
podarował dzieciom kolorowanki na temat zasad bezpieczeństwa. red

PIERWSZOKLASISTA ZAWSZE WIDOCZNY
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1 października 2013 r. uczniowie z klas Ia i IIc 
Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie wraz z opiekunami 
uczestniczyli w jednodniowej wycieczce autokarowej 
do Wrocławia.

Pierwszym punktem programu, a jednocześnie lekcją bio-
logii był położony w Parku Szczytnickim Ogród Japoński, 
założony w 1913 roku jako jedna z ekspozycji Wystawy 
Sztuki Ogrodowej odbywającej się w ramach Wystawy Stu-
lecia.

Uroku parkowi dodają liczne kaskady wodne, drewniane 
mosty, bramy oraz podkreślające orientalny charakter orygi-
nalne japońskie latarnie i misy. Zapoznaliśmy się w nim 
z azjatyckimi gatunkami roślin zwłaszcza z unikatowymi for-
mami bonsai, a także pięknymi czerwonolistnymi klonami 
japońskimi. Wychodząc z Ogrodu Japońskiego przeszliśmy 
obok Hali Stulecia, zwanej też Ludową oraz 84-metrowej 
Iglicy.

Następnie udaliśmy się na Starówkę, na Rynek, który jako 
średniowieczny plac targowy jest jednym z największych 
rynków staromiejskich Europy, z największym ratuszem 
w Polsce. Podziwialiśmy budynki pochodzące z różnych 
epok historycznych. Bardzo oryginalnym akcentem wystroju 
Starówki są małe, mosiężne krasnale. Następnie udaliśmy się 
do „Panoramy Racławickiej”, muzeum sztuki eksponującej 
cykloramiczny obraz Bitwa pod Racławicami namalowany 
w latach 1893–1894 pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha 
Kossaka, przedstawiający bitwę pod Racławicami.

Dzięki połączeniu obrazu olejnego z elementami dekora-
cyjnymi leżącymi u jego podnóża artyści zatarli granicę mię-

OGRÓD JAPOŃSKI 
I NIE TYLKO...

dzy widzem, a dziełem, a my mieliśmy wrażenie uczestnic-
twa w uwiecznionych wydarzeniach. Będąc tam otrzymali-
śmy wiele ciekawych informacji o historii Polski oraz o sa-
mym obrazie.

Po tak ciekawej lekcji historii, udaliśmy się na przystań, 
na kolejną zaplanowaną lekcję – tym razem geografii. W cza-
sie rejsu statkiem po Odrze zapoznaliśmy się z funkcjonowa-
niem śluzy Szczytniki, ważnego elementu wrocławskiego 
węzła wodnego.

W trakcie rejsu mijaliśmy wiele mostów. Wrocław przed 
wojną miał ich ponad trzysta, a dzisiaj ma ich dwieście dwa. 
Miasto zajmuje trzecie miejsce w Europie pod względem 
liczby mostów, zaraz po Amsterdamie i Petersburgu.

Piękna aura oraz różnorodność zajęć lekcyjnych – jakże 
odmiennych od tych, do których przywykliśmy w szkole – 
przyczyniły się do tego, że z żalem opuszczaliśmy przepiękny 
Wrocław.

Wszyscy uczniowie uzupełniali karty pracy, a także mogli 
sprawdzić stopień opanowania wiadomości uczestnicząc 
w konkursie nie tylko o samym Wrocławiu , ale też o całym
województwie dolnośląskim skupiającym olbrzymią liczbę 
zabytków. Anna Czombik

Nowością są spotkania z Bajarkami 
i Bajarzami z grupy Baśnie Właśnie. Pierw-
sze z nich dotyczyło baśni arabskich. Bajar-
ka Martyna Rubinowska przebrana w strój 
muzułmanki z ogromną pasją i zaangażo-
waniem opowiadała dzieciom historie, któ-
rych bohaterowie są mieszkańcami Iranu, 
Afganistanu i innych krajów na Bliskim 
Wschodzie. I tak dzięki temu dzieci dowie-
działy się skąd na świecie wzięły się pusty-
nie, wysłuchały m. in. historii o dwóch 

siostrach pięknej i leniwej oraz brzydszej 
lecz bardzo pracowitej, wraz z papugą po-
szukiwały też złotych monet. Każda z baśni 
kończyła się morałem. Opowieściom towa-
rzyszyły dźwięki ciekawych instrumentów, 
doskonale budujące nastrój. 

Następne spotkanie z Bajarkami i Baja-
rzami zaplanowane jest na 31 października 
godz. 17:00 (Baśnie całkiem (nie)straszne). 
Zapraszamy serdecznie! Wstęp bezpłatny. 

 BMCAK

BAŚNIE WŁAŚNIE – SPOTKANIE Z BAJARKAMI I BAJARZAMI
Od października wszystkie czwartkowe popołudnia w Bibliotece adreso -
wane są dla dzieci. Od roku w kalendarz wpisane są Spotkania z Teatrem. 
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Spacerując głównym deptakiem Zielonej Góry, podziwia-
liśmy odnowione pięknie stare kamienice, otoczone, jeszcze 
o tej porze roku zielonymi drzewami i krzewami. Zielona 
Góra i okolice są miejscem odbudowujących się winnic, pro-
ducentów wina, którzy z uprawą winorośli wiążą swoją za-
wodową przyszłość. Zielona Góra jest wszak stolicą polskie-
go winiarstwa! Jedną z większych atrakcji miasta są małe, 
śmieszne brzuchate figurki Bachusików o niezbyt urodzi-
wych, ale bardzo sympatycznych buziach. Są one symbolem 
tradycji i kultury winiarskiej tej ziemi. Po obiedzie odwiedzi-
liśmy Łaz k. Zabora, winnicę, gdzie oczywiście degustowa-
liśmy wina. W drodze do domu zatrzymaliśmy się w Zabo-
rzu, gdzie podziwialiśmy pałac z XVIIw. oraz w Przytoku , 
gdzie oglądaliśmy częściowo odnowiony pałac z XIX wieku. 

Dziękujemy sponsorom i Burmistrzowi Miasta Puszczy-
kowa za umożliwienie zwiedzania i poznania kolejnego za-
kątka naszego kraju.  Halina Damecka

ECHA Z WYJAZDU 
DO ZIELONEJ GÓRY

50. osobowa grupa emerytów z Puszczykowa 
odwiedziła Zieloną Górę. Pod opieką przewodników 
zwiedziliśmy Muzeum Ziemi Lubuskiej bogate 
w eksponaty edukacyjne dotyczące historii, kultury, 
tradycji i zabytków tego regionu.

Najczęściej są to osoby, które nie zawiadomiły Urzędu 
Pocztowego o przysługujących ich uprawnieniach do wyreje-
strowania odbiorników. Urząd Pocztowy bez przedstawienia 
dowodów takich uprawnień będzie nadal domagał się opłat.

Do uprawnionych, zwolnionych od opłat abonamento-
wych należą między innymi osoby które:
• ukończyły 75 lat,
• otrzymują świadczenia pielęgnacyjne lub rentę socjalną
• ukończyły 60 lat, oraz mają ustalone prawo do renty, której 

wysokość nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w roku poprzedzającym (ogłoszone przez 
Prezesa GUS-u),

• mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na 
mocy ustawy o pomocy społecznej, 

• spełniają kryteria dochodowe, określone w ustawie o świad-
czeniach rodzinnych,

• są bezrobotne,

• posiadają prawo do zasiłku przedemerytalnego oraz inwa-
lidzi różnych grup, mundurowi, kombatanci i inne upraw-
nione grupy wg wymienionej Ustawy.

Osoby podlegające zwolnieniu z opłacania abonamentu, 
które nie dopełniły formalności w Urzędzie Pocztowym i do-
stały nakazy płatnicze, mogą starać się o umorzenie lub roz-
łożenie na raty zaległości w płatnościach. (Dz.U. Nr 85, poz. 
728 z późn.zm. – art.10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. 
o opłatach abonamentowych) w Departamencie Budżetu i Fi-
nansów Krajowej Rady Radiofoniii Telewizji.

Z uwagi na zawiłość przepisów prawnych o przyjmowa-
niu i załatwianiu wniosków w sprawie umorzenia lub rozło-
żenia na raty zaległości w płatnościach opłat abonamento-
wych, zapewniliśmy zainteresowanym seniorom – w porozu-
mieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pusz-
czykowie – poradnictwo prawne, z którego można skorzystać 
u Radcy Prawnego w siedzibie MOPS-u przy ul. Wysokiej 1, 
w każdy wtorek i czwartek w godz. od 9:00 do 12:00 oraz 
dodatkowo w dniach 18 października, 15 listopada i 6 grud-
nia br. w godz. od 16:00 do 17:00. 

Na podstawie pisma Zarządu Głównego PZERiI z załącz-
nikiem pisma KRRiT

Sporządziła:
Nina Honorata Kubzdela

Sekretarz Oddz.Rejonowego 
PZERiI w Puszczykowie

O ZALEGŁYCH 
ABONAMENTACH
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 
otrzymuje informacje od osób, które otrzymały 
z poczty wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu 
radiowo-telewizyjnego nawet do pięciu lat wstecz, 
choć uważają że ta opłata ich nie dotyczy. 
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Podróżnik, pisarz i korespondent wojenny, jakim był Arka-
dy Fiedler, jest postacią ciągle obecną w życiu Puszczykowa. 
Niestety poza najbliższym jego otoczeniem osiągnięcia tej nie-
zwykłej i co należy stanowczo podkreślić – pionierskiej postaci, 
zostały mocno zapomniane. Szczególnie dotyczy to ostatnich 
ponad dwudziestu lat, od kiedy naczelną wartością stało się po-
siadanie dóbr materialnych. Niezależny reżyser filmowy z Po-
znania, Jerzy Jernas – który zrealizował m.in. film „Bohatero-
wie z Wapna”, czy „KSU – legenda Bieszczad, legenda rocka” 
postanowił przypomnieć współczesnym Polakom o zasługach 
Arkadego Fiedlera. Jak się okazuje większość osób odwiedza-
jących Muzeum w Puszczykowie na widok książki „Mały Bi-
zon” albo „Wyspa Robinsona” wyznają, iż to była ich pierwsza 
książka jaką w życiu przeczytali. Niektórzy nawet ze zdziwie-
niem stwierdzają, że kompletnie zapomnieli, że to właśnie Ar-
kady Fiedler napisał legendarną książkę „Dywizjon 303”.

– Kilka lat temu uświadomiłem sobie, że koniecznie trzeba 
przypomnieć wszystkim losy Arkadego Fiedlera. Przecież 
jego działalność powinna być wzorcem dla młodego pokole-
nia. Przyglądając się jego wielu napisanym życiorysom 
uświadomiłem sobie, że zawsze pomijany jest okres stalinow-
ski. Wtedy już wiedziałem, że ten film musi opowiedzieć wła-
śnie o tym – najtrudniejszym okresie w jego życiu – mówi 
scenarzysta i reżyser filmu Jerzy Jernas.

 Razem z filmem opublikowana została książka napisana 
przez syna reżysera Oskara Jernasa pod tym samym tytułem. 
Pozycja ta jest nie tylko uzupełnieniem filmu.

 – Zawiera znacznie więcej informacji o wojennych losach 
i dramacie, jaki pisarz i podróżnik przeżył po powrocie do 
ojczyzny. Jest w niej znacznie więcej faktów oraz nigdzie nie 
publikowane fotografie pochdzące z prywatnych zbiorów ro-
dziny Fidlerów – dodał Oskar Jernas. 

 Uroczysta premiera z udziałem synów pisarza miała miej-
sce w Miejskiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji 
Kultury w Puszczykowie. Wśród licznie zgromadzonej pu-
bliczności nie zabrakło Miejskiego Konserwatora Zabytków 
w Poznaniu Joanny Bielawskiej – Pałczyńskiej, wicedyrekto-
ra Wojewódzkiej Biblioteki Puplicznej i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu – Iwony Smarsz, czy Wojciecha i Elżbie-
ty Kruk. Emisją filmu zainteresowana jest TVP Poznań, TVP 
Regionalna, ale przede wszystkim TVP Kultura, TVP Polonia, 
Kino Polska oraz Planete +. Film i książka powstały dzięki 
Polskiemu Towarzystwu Artystów, Autorów, Animatorów 
Kultury PTAAAK, przy współudziale finansowym Starostwa 
Poznańskiego oraz Miasta Poznania i Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. W najbliższych czasie odbędą się liczne 
lokalne premiery m.in. w Kórniku, Jarocinie, Wągrowcu 
i Krotoszynie. Jerzy Jernas

ARKADY FIEDLER – CZŁOWIEK BEZ PASZPORTU

W pierwszy weekend października, odbyła się uroczysta premiera książki i filmu „Arkady Fiedler – człowiek 
bez paszportu”. Licznie zgromadzona publiczność entuzjastycznie przyjęła film poznańskiego reżysera.

WYJAZD DO TEATRU MUZYCZNEGO
29 listopada 2013 r. odbędzie się wyjazd do Teatru Muzycznego na musical „Koncert Mocarta”. Zapisy w Klubie Seniora 
dnia 16.10.2013 r. Koszt 43,00 zł. W dniu wyjazdu zbiórka przy Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykówku 
i na parkingu Klaiber – Nowak w Puszczykowie o godz. 18:00. Organizator wyjazdów – Ewa Palm-Drobnik
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„Kultura słowa – integracyjne warsztaty teatralne” to 
projekt Fundacji „APJA” (www.fundacja-apja.org.pl) 
współfinansowany ze środków Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego, a realizowany 
w partnerstwie z Biblioteką Miejską w Puszczykowie, 
Biblioteką Miejską w Luboniu i Gminnym Ośrodkiem 
Kultury „Sokół” w Czerwonaku. 

Patronat medialny nad projektem objęło Radio 
Emaus i Radio Merkury. Celem projektu jest zwięk-
szenie integracji seniorów (60+) i młodych osób (wiek 
gimnazjalny i licealny) w 3 gminach na terenie Wiel-
kopolski. Spotkania warsztatowe prowadził Janusz 
Andrzejewski absolwent PWSFTViT w Łodzi, obecnie 
aktor Teatru Nowego w Poznaniu, wieloletni pedagog 
krakowskiej PWST im. Ludwika Solskiego – Wydzia-
łów Zamiejscowych we Wrocławiu.

Zajęcia odbywały się w Miejskiej Bibliotece w Pusz-
czykowie 16, 30 września i 7 października 2013 r. Pod-
czas zajęć wykonywane były ćwiczenia oddechowe, ćwi-
czenia aparatu mowy, emisji głosu i dykcji. Każdy 
z uczestników pracował na fragmencie „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza oraz na wybranym przez siebie 
wierszu dowolnego poety. Trener zwracał uwagę na od-
dech, dykcję, tempo, tłumaczył, że poezja to obrazy, któ-
re trzeba tak opowiedzieć, aby zainteresować słuchacza 
i przytrzymać jego uwagę do ostatniego wypowiadanego 
słowa. Uczestnicy projektu w Puszczykowie po dwóch 

„KULTURA SŁOWA  
– INTEGRACYJNE 
WARSZTATY TEATRALNE”

czterogodzinnych zajęciach czuli niedosyt i uświadomili 
sobie, że potrzebują więcej ćwiczeń przed spotkaniem 
z publicznością. Wspólnie ustalili tytuł spotkania: „Dwa 
pokolenia i poezja” spotykali się w bibliotece, ćwiczyli, 
starając się nawzajem korygować swoje błędy. Prezen-
tacja „Dwa pokolenia i poezja” była fragmentem uroczy-
stości inauguracji zajęć Akademii Seniora. Wśród zapro-
szonych gości był m.in. Burmistrz Puszczykowa Andrzej 
Balcerek. Po części oficjalnej nadszedł czas na przedsta-
wienia wierszy. Uczestnicy warsztatów siedzieli przy 
stoliku. Widać było, że grupa zdążyła się trochę ze sobą 
zżyć. Każdemu zależało na tym, aby dobrze zaprezento-
wać to, nad czym wspólnie pracowali. Trochę trudno 
było opanować tremę, ale uczestnicy projektu doskona-
le sobie z tym poradzili i zaczęli deklamować wiersze. 
Najpierw każdy przeczytał wybrany fragment „Pana 
Tadeusza”, a potem swój ulubiony utwór. Była to poezja 
z różnych epok – od Jana Kochanowskiego do księdza 
Jana Twardowskiego. Dowiedzieliśmy się co komu 
w duszy gra. Publiczność nagradzała wykonawców dłu-
gimi oklaskami. Uczestnicy projektu powiedzieli, że 
świetnie im się razem pracowało i że będą się spotykali, 
aby poczytać wiersze, porozmawiać o poezji, ale także 
o innych sprawach, żeby się jeszcze lepiej poznać. Pyta-
li jaka jest możliwość kontynuacji warsztatów w Biblio-
tece Miejskiej w Puszczykowie. Pani Dyrektor obiecała, 
że jeżeli się zbierze zainteresowana grupa utworzy za-
jęcia teatralne prowadzone przez Janusza Andrzejew-
skiego. Wierzymy, że pomysł zostanie zrealizowany.

Fundacja „APJA” podziękowała Pani Dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Danucie Mankiewicz za zainteresowa-
nie projektem i przyjęcie obowiązków partnera projek-
tu oraz wręczyła wszystkim uczestnikom warsztatów 
pamiątkowe dyplomy oraz książki pt. „Tyle nieba” z po-
ezją Basi Stępniak-Wilk, ilustrowaną zdjęciami Zbysz-
ka Pajewskiego. W każdej książce są autografy autorki 
wierszy i autora fotografii. Warsztaty się zakończyły, 
ale wszyscy uczestnicy projektu z Puszczykowa, Lubo-
nia i Czerwonaka będą mieli okazję spotkać się i wspól-
nie obejrzeć spektakl teatralny w wykonaniu Janusza 
Andrzejewskiego i Izabelli Ta  rasiuk, na który zostali 
zaproszeni przez Fun dację „APJA”. Będzie to przedsta-
wienie pt. „Audiencja” w Klubie „Pod Lipami” 18 listo-
pada 2013 r., na które serdecznie zapraszamy. 

Jagna Piechowiak

ŚWIATOWY DZIEŃ SENIORA
W dniu 6 listopada br. o godz. 13:00 Zarząd P.Z.E.R.i I. zaprasza członków na Mszę Św. 

z okazji Światowego Dnia Seniora, do Kościoła p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykówku,  
Po Mszy odbędzie się spotkanie w sali Jana Pawła II.
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O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: 

Marii Konopnickiej, gen. Józefa Bema i Narcyzowej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 
ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Puszczykowa Uchwały Nr 230/13/VI z dnia 17 września 2013 r. o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w re-
jonie ulic: Marii Konopnickiej, gen. Józefa Bema i Narcyzowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie 
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, w terminie do dnia20 listopada 2013 r. Z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowiska miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być składa-
ne w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Miejski w Puszczykowie lub za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami)na adres: um@puszczykowo.pl 
do dnia 20 listopada 2013 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa. Wnioski złożone po upływie ww. termi-
nów pozostaną bez rozpatrzenia.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego 

i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2012r, poz. 647 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 
ze zm.) oraz uchwały Nr 56/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczyko-
wie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 18.11.2013r. do 16.12.2013r, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, 
budynek A, pokój nr 2, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.11.2013 r. 
o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
 Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 

organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2014 r.
BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
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Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa 
Gerontologicznego w partnerstwie z Biblioteką 
Miejską im. M. Musierowicz Centrum Animacji 
Kultury w Puszczykowie zorganizował bezpłatne 
trzydziestogodzinne szkolenie dla wolontariuszy, 
pracowników służb społecznych, opiekunów 
formalnych i nieformalnych oraz rodzin i przyjaciół 
osób starszych i niesamodzielnych. 

Objęło ono 30 godzin zajęć praktycznych ze specjalistami 
z różnych dziedzin, m.in. z lekarzem, pielęgniarką, fizjotera-
peutką, diabetykiem. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się np. jak 
przygotować seniora do badań, jak samemu wykonać niezbęd-
ne czynności pielęgnacyjne i pielęgniarskie czy też jak zmie-

ZDOBYWALI CERTYFIKAT ASYSTENTA 
OSOBY STARSZEJ I NIESAMODZIELNEJ 

rzyć się z bolesnym problemem odleżyn. Na zakończenie szko-
lenia uczestnicy otrzymali certyfikat potwierdzający ich udział 
w zajęciach. Szkolenie zrealizowane zostało w ramach projektu 
„Opieka – Sztuką, Sztuka – Terapią”, współfinansowanego ze 
środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. BMCAK

Od 2012 r. Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz 
w Puszczykowie uczestniczy w Programie Rozwoju 
Bibliotek, którego celem jest usprawnienie 
działalności biblioteki i pomoc w lepszym 
dostosowaniu jej oferty do potrzeb mieszkańców. 

We wrześniu dzięki mikrograntom „Podaj dalej” prowa-
dzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, w ra-
mach Programu Rozwoju Bibliotek miały miejsce cztery 
spotkania w naszej bibliotece z przedstawicielkami bibliotek 
partnerskich w tym projekcie. Są nimi: Biblioteka Gminna 
im. M. Konopnickiej w Rokietnicy, Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Dopiewie i Biblioteka Publiczna w Kórniku. Pod-

PROGRAM 
ROZWOJU BIBLIOTEK

czas spotkań uczestniczki wymieniły się doświadczeniami 
z realizacji ciekawych imprez, spotkań zajęć w poszczegól-
nych bibliotekach. Spotkania zaowocowały współpracą 
w planowanych przedsięwzięciach na kolejny rok. BMCAK

KONCERT JACKA WÓJCICKIEGO 
PRZEŁOŻONY NA MAJ 2014

Po długich staraniach w poszukiwaniu terminu 
dogodnego zarówno dla mieszkańców Puszczykowa, jak 
i dla Jacka Wójcickiego, koncert odwołany we wrześniu 
z powodu choroby artysty przełożono na maj 2014 r. 
Aktualnie artysta pracuje nad materiałem na nową płytę, 
majowy koncert w Bibliotece w Puszczykowie będzie więc 
jej promocją. Tych Państwa, którzy nie oddali jeszcze 
biletów zapraszamy po zwrot gotówki. Jednocześnie gorąco 
zachęcamy do udziału w koncercie majowym, na który 
sprzedaż biletów rozpocznie się w kwietniu 2014. Szczegó-
łowe informacje wkrótce na stronie: www.biblioteka.iq.pl

zaprasza 7 listopada 2013 r. (godz. 18.00)
na wystawę twórczości MARKA KUBIAKA

„ŚWIAT W MOICH KOLORACH”
INSTALACJE WIKLINOWE 

RZEŹBY – LINORYTY – WIERSZE 
Kuratorem wystawy jest

 profesor Jerzy Stępniak  UAM w Poznaniu 
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TANECZNE ANDRZEJKI DLA DZIECI
29 listopada 2013 r. w godzinach od 19:00 do 22:00 odbędą 

się Taneczne Andrzejki dla Dzieci w wieku od 6 do 10 lat. 
Wszystkich ciekawych swojej przyszłości wróżonej za pomocą 
andrzejkowych zabaw oraz wszystkich uwielbiających taniec, 
zapraszamy serdecznie na wspólny wieczór. Koszt 20 zł. od 
dziecka. Bilety będą dostępne w Bibliotece od 12 listopada br. 
Liczba miejsc ograniczona. 

POKAZ FILMU O ARKADYM FIEDLERZE 
„CZŁOWIEK BEZ PASZPORTU”

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum Animacji 
Kultury w Puszczykowie zaprasza serdecznie członków Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału 
Rejonowego w Puszczykowie, Studentów Akademii Seniora oraz 
wszystkich zainteresowanych mieszkańców Puszczykowa na 
projekcję filmu o Arkadym Fiedlerze pt. Człowiek bez paszpor-
tu”. Pokaz odbędzie się 5 listopada o godz. 18:00. Wstęp wolny.

NOWE WARSZTATY DLA STUDENTÓW 
AKADEMII SENIORA

Tegoroczna oferta zajęć dla Seniorów zostaje poszerzona o ko-
lejne warsztaty. W Bibliotece Miejskiej trwają zapisy na zajęcia Tai 
Chi (wtorek godz. 9:00-10:30) oraz j. niemiecki dla początkują-
cych poziom O (środy godz.12:20-13:50). Zapraszamy serdecznie.

WARSZTATY DLA DZIECI I DOROSŁYCH 
W BM CAK W PUSZCZYKOWIE

Od października ruszyły warsztaty dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych prowadzone w Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz 
w Puszczykowie. W niektórych grupach są jeszcze wolne miej-
sca: malarstwo dla młodzieży i dla dorosłych – 25 zł./ miesiąc, 
Roztańczone nutki (zajęcia rytmiczne dla dzieci 3-5 l.) – 20 zł/
miesiąc, Kolorowa piaskownica (zajęcia plastyczne dla dzieci 
2-4 l.) – 25 zł./ miesiąc, j. angielski dla dorosłych (poziom śred-
niozaawansowany) – 40 zł./ miesiąc. Wszystkich chętnych do 
rozwijania swoich zainteresowań zapraszamy serdecznie. Szcze-
gółowe informacje w Bibliotece i pod nr tel. (61) 819 46 w 49.

Od 21 października mieszkańcy Puszczykowa mogą 
bezpłatnie oddawać liście opadłe z drzew.

Worki z zebranymi liśćmi można dostarczyć do siedziby 
EKO-RONDO (ul. Nadwarciańska 11).
– od poniedziałku do piątku w godzinach 14–18,
– w sobotę w godzinach 10–14.

Dla mieszkańców miasta, którzy wcześniej złożyli dekla-
rację, odbiór liści jest nieodpłatny. Przy dostarczaniu liści 
należy mieć jednak ze sobą dowód tożsamości, ponieważ 
pracownicy EKO-RONDO będą spisywali dane osobowe.

Akcja bezpłatnego odbioru liści przez firmę EKO-RON-
DO potrwa do 21 listopada 2013 r.

POZBĄDŹ SIĘ LIŚCI

Szanowni Państwo!
Przed nami XXII Finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12 stycznia 2014 roku zbierać będziemy 
„Na zakup specjalistycznego sprzętu 
dla dziecięcej medycyny ratunkowej 
i godnej opieki medycznej seniorów”

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, zgłoś się do Biblioteki 
Miejskiej im. M. Musierowicz, do dnia 18.11.2013 r., 

termin ostateczny; ilość miejsc ograniczona. 
Jeżeli zechcieliby Państwo włączyć się w pracę puszczy-

kowskiego sztabu, zagrać solo lub z zespołem, przekazać 
fajne przedmioty, czy w inny sposób włączyć się w organiza-
cję XXII finału na terenie naszego miasta prosimy o kontakt, 
w terminie do 3 stycznia 2014 r.

Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz Centrum 
Animacji Kultury, tel. 061 8194 649 lub 694 164 863

Liczymy, że 12 stycznia będą Państwo z nami 
Sie ma !!!

Puszczykowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Gimnazjum nr 1 im. A. Einsteina 
serdecznie zaprasza na

ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ
30 listopada 2013 r, o godz. 20.00,

do Restauracji Lokomotywa w Puszczykowie, 
ul. Wczasowa 1

Cel imprezy:
„Zakup zestawu lektur w formie audiobooków 

dla gimnazjalistów z problemami dysleksji”
Atrakcje:
•	powitalny	drink
•	pyszne	menu	przez	cały	czas	trwania	imprezy
•	alkohole	i napoje	bezalkoholowe	własne
•	ciasteczka	z wróżbami
•	wróżbita
•	DJ z Lokomotywy	
•	szalona	zabawa	do	białego	rana
•	bezpłatny	parking:)
•	ciekawe	przedmioty	na	LICYTACJI

BILETY	w cenie	90	zł	od	osoby	do	nabycia
w Sekretariacie	Gimnazjum	nr	1,

Puszczykowo,	ul.	Wysoka	1,	tel.	61	819	43	57
ORGANIZATORZY	RADA	RODZICÓW
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Mieszkamy blisko siebie, a często nie wiemy o osiągnię-
ciach naszych współmieszkańców. Nie wiemy, że nasz dalszy 
sąsiad, lub biegający po ulicy młodzik to często mistrz 
w swojej, niekiedy niezwykłej dyscyplinie sportu, a szef fir-
my dekarskiej, który ułożył dachy na połowie domów nasze-
go miasta to trener kadry olimpijskiej. 

Chcemy przedstawić Wam, tych znanych, jak i niezna-
nych. Zapraszamy Was do plebiscytu, w którym chcemy wy-
promować tych mieszkańców Puszczykowa, lub osoby z na-
szym miastem związane, które wyróżniają się swoimi osią-
gnięciami sportowymi, wytrwałością w uprawianiu, czy 
promowaniu swojej dyscypliny sportu. 

Chcemy, by zwycięzcy Plebiscytu zostali wyróżnieni 
w trakcie Puszczykowskiej Gali Sportu, która ma się zakończyć 
zabawą karnawałową. Wyróżnienie, zwłaszcza dla najmłod-
szych, ma między innymi polegać na spotkaniu, w trakcie Gali, 
z uznanymi sportowcami, których znamy ze światowych aren. 

Chcemy podzielić plebiscyt na następujące kategorie:
•  Juniorów i Młodzików (tu liczymy na najwięcej kandydatur 

i nagrodzonych),
• Seniorów
• Imprezę sportowa, która Wam się najbardziej podobała. 

W trakcie Gali chcielibyśmy wyróżnić również najhoj-
niejszego sponsora, który największą kwotą w 2013 roku 
wsparł działania sportowe w Puszczykowie. Liczymy w tym 
zakresie na współpracę i kontakt z nami wszystkich organi-
zatorów imprez i wydarzeń sportowych w Puszczykowie. 

Zapraszamy Was do zgłaszania Kandydatów, których bę-
dziemy przedstawiać w kolejnych numerach, jak i przede 
wszystkim na stronie internetowej PTS-u i Facebooku. Chce-
my, by oddawane głosy zdecydowały o pierwszeństwie. 
Szczegóły i regulamin plebiscytu zostały zamieszczone na 
stronie internetowej PTS-u. 

Liczymy na wspólną zabawę, jak i Wasz współudział 
przez zgłaszanie kandydatur. O postępie plebiscytu będziemy 
na bieżąco Was informować. Oto pierwsze kandydatury:
•  Puszczykowscy Maratończycy i ultramaratończycy 2013 – 

w tych biegach nie liczy się ostateczny wynik. Ukończenie 
maratonu czy dłuższego biegu wymaga zawsze długotrwa-
łych treningów. Sam udział to już wyróżnienie. I właśnie ta 
wytrwałość i długość treningów, oraz brak „blasku świateł 
ramp” decydują o tym, że warto tych Sportowców wyróżnić. 

Kandydatury i zgłoszenia do plebiscytu prosimy prze-
syłać na adres pts@ptspuszczykowo.pl 

Zgłoś dziecko, zgłoś sąsiada

DO PLEBISCYTU PUSZCZYKOWSKICH SPORTOWCÓW

Międzyszkolny Klub Sportowy PUSZCZYKOWO wystawił w tym sezonie 
dwie drużyny do rozgrywek piłki siatkowej, organizowanych przez 
Polski Związek Piłki Siatkowej.

LIGA KADETEK I KADETÓW W SIATKÓWCE RUSZYŁA

W rywalizacji startują kadeci i kadetki, 
a więc młodzież z klasy 1 liceum 
i młodsza. Liga ruszyła 29 września 
i potrwa co najmniej do stycznia. Roz-
grywki dziewcząt odbywają się w piątki 
i niedziele, zaś chłopców w niedziele. 
Dziewczęta trafiły do grupy z zespołami 

UKS Lis Tuliszków, KS Energetyk, 
UKS Rataje, Bazar Śrem, KTPS Konin, 
Astra Krotoszyn. Natomiast chłopcy za-
grają z Herbertusem Wronki, zespołem 
KANIASIATKA Gostyń oraz MUKS 
Grom Kalisz.

Najbliższe mecze w Puszczykowie:
Kadetki:

27-10-2013 g. 11:00
MKS Puszczykowo – Astra Krotoszyn

17-11-2013 g. 10:00
 MKS Puszczykowo – KTPS Konin

15-12-2013 g. 11:00
MKS Puszczykowo 

– UKS Rataje ZSO 4 Poznań
5-01-2014 g. 11:00

MKS Puszczykowo 
– Energetyk Poznań

Kadeci:
17-11-2013 g. 12:30

MKS Puszczykowo 
– UKS Kaniasiatka Gostyń

1-12-2013 g. 11:00
MKS Puszczykowo 

– MUKS Herbertus Wronki
12-01-2014 g. 11:00

MKS Puszczykowo 
– MUKS Grom Kalisz

Godziny meczów mogą ulec zmia-
nie. Zapraszamy serdecznie kibiców siat-
kówki! /MKS/ Przemysław Hejnowicz
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Tradycyjnie jesienią na Zakolu 
Warty odbywają się eliminacje 
miejskie do biegów przełajowych. 
We wrześniu były to sztafety, 
w październiku biegi 
indywidualne. Wśród sztafet 
w kategorii szkół podstawowych 
zwyciężyła „Dwójka”, w kategorii 
gimnazjów – Gimnazjum 
Sportowe. 

W biegach indywidualnych do 
zawodów powiatowych awansowali:

Szkoły podstawowe:
Klasy 5 i młodsi

Dziewczęta: Anna Prendke (SP2), 
Wiktoria Mazur (SP2), Aleksandra Stra-
domska (SP1), Nina Zażembłowska 
(SP1)

Chłopcy: Maksymilian Woltman 
(SP1), Filip Skibiński (SP2), Joachim 
Pawlak (SP2), Jan Kubasik (SP1)

Klasy 6
Dziewczęta: Kaja Wesołowska (SP2), 

Martyna Wala (SP1), Anna Pachura 
(SP2), Ewa Sobkowiak (SP2)

BIEGALI 
W PRZEŁAJACH

Chłopcy: Jan Maryniak (SP1), Mi-
łosz Lewandowski (SP1), Szymon Cza-
jor (SP1), Patryk Kapturzak (SP2)

Gimnazja:
Klasy 2 i młodsi:

Dziewczęta: Karolina Drygas (GS), 
Weronika Gawin (GS), Aneta Kraw-
czyk (GS), Paulina Nowicka (GS)

Chłopcy: Maciej Czyż (GS), Łukasz 
Kopczyński (G2), Sebastian Leonar-
czyk (GS), Maksymilian Obst (GS)

Klasy 3
Dziewczęta: Marcelina Winkowska 

(G2), Agata Płócienniczak (G2), Wiktoria 
Michałowska (G1), Anna Grajewska (G1)

Chłopcy: Adam Skołuda (G1), Krzy
sztof Halicki (G2), Tomasz Zawada (G1), 
Marcin Fąs (G2). 

Finały powiatu w indywidualnych 
biegach przełajowych odbyły się na Mal
cie 16 października br. 

Do finałów wojewódzkich awansowali:
Karolina Drygas (GS), Weronika Ga-

win (GS), Aneta Krawczyk (GS), Maciej 
Czyż (GS), Adam Skołuda (G1), Łukasz 
Kopczyński (G2). Dodać należy, że rów-
nież młodzież z Puszczykowskiego Li-
ceum zakwalifikowała się do szczebla 
wo jewódzkiego. Są to Sandra Szawer-
dak, Maja Sworowska, Mateusz Fabisiak, 
Dawid Nolberczak i Adrian Wrzalik. 

Finały powiatu w sztafetowych bie-
gach przełajowych odbyły się w Kórni-
ku. Gimnazjum Sportowe z Puszczyko-
wa znów odniosło sukces i awansowało 
do finałów wojewódzkich. Na Woli – 
gdzie zostały rozegrane zawody najwyż-
szego szczebla w tej dyscyplinie – szta-
feta dziewcząt z Gimnazjum Sportowe-
go zajęła trzecie miejsce, zaś sztafeta 
chłopców z Liceum Ogólnokształcącego 
– drugie miejsce. Zarówno zawodnikom, 
jak i trenerom gratulujemy fantastyczne-
go wyniku!  /CAS/Joanna Hejnowicz

W bieżącym roku zgłosiliśmy do konkursu kompleks 
sportoworekreacyjny przy ulicy Nowe Osiedle, w tym Or-
lik. Weryfikowane były: dbałość o dobre utrzymanie na-
wierzchni boisk, kondycja całego kompleksu, jego sporto-

we wykorzystanie oraz możliwości spędzania tam aktywnie 
czasu. Cieszymy się, że nasze działania idą w dobrym kie-
runku, a nasze obiekty są postrzegane jako te godne polece-
nia. /CAS/ J anna Hejnowicz

Centrum Animacji Sportu stanęło do konkursu „Boisko na medal”, który jest organizowany przez Klub 
Sportowa Polska w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocji Dobrych Praktyk. 

KOMPLEKS SPORTOWY NA NOWYM OSIEDLU – „BOISKIEM NA MEDAL”
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Sezon jesiennego biegania w rozkwicie. Tradycyjnie, 
w kolejnym Maratonie Poznańskim na starcie 
stanęła spora grupa biegaczy z naszego miasta. 
Według nieoficjalnych jeszcze wyników tegoroczny, 
14 Maraton, ukończyło 19 mieszkańców 
Puszczykowa. 

Na szczególne wyróżnienie zasługują debiutanci: Alek 
Łuczak, który był najszybszym Puszczykowianinem na tej 
ponad 42 km trasie i jego brat Adam Łuczak, który w tej 
nieformalnej puszczykowskiej konkurencji zajął 2 miejsce. 
Ten „bruder team” był szybszy od Bartosza Bukowieckiego, 
który w tej klasyfikacji zajął 3 miejsce. Wśród pań, najszyb-
szą Puszczykowianką była Monika Szpak. 

Ale w maratonie nie tylko zajęte miejsce i czas zasługują 
na uznanie. Ukończenie tego biegu to oczywiście oznaka wy-
trwałości i formy wypracowanej podczas wielotygodniowych 
treningów. Ale maraton, w odróżnieniu od krótszych biegów, 
ma swoją specyfikę. Samo ukończenie trasy to złamanie swo-
ich słabości, które fizjologicznie, na tym dystansie się poja-
wiają. Legendą jest osławiona „ściana” pojawiająca się, 

PUSZCZYKOWO  
POBIEGŁO W MARATONIE 

u większości biegaczy po około 30 km biegu. To moment, 
kiedy już skurcze i zmęczenie mięśni stają się trudne do znie-
sienia, często uniemożliwiając ruch do przodu (stąd „ścia-
na”), a napęd daje już tylko siła woli i charakteru (no i może 
trochę energii ze zjedzonych w trakcie bananów). 

Stąd każdy z pozostałych uczestników maratonu, nieza-
leżnie od zajętego miejsca, zasługuje na uznanie i wyróżnie-
nie. Zatem pozostali zwycięzcy tego królewskiego dystansu 
to: Łukasz Stachowiak, Robert Czuba, Sławomir Nowicki, 
Maciej Światowy, Dariusz Sitek, Piotr Kuhnert, Marek 
Gruchot, Magdalena Jackowiak, Tomasz Bukowski, 
Krzysztof Żak, Daniel Kowalski, Sabina Zielińska, Maciej 
Schneider, Jarosław Paszkiewicz i Krzysztof Borkowski. 

Ufamy, że liczniejsza ekipa stanie na starcie kolejnego 
maratonu za rok. Trzymamy kciuki za przygotowania. PTS

Z nowym rokiem szkolnym wystartował też sezon dla 
pływaków. W niedzielę 29 września 2013 roku w Zielonej Górze odbyły 
się Ogólnopolskie Zawody Pływackie w kategorii open organizowane 
przez tamtejszy klub Korner Zielona Góra.

W rywalizacji uczestniczyło 154 mężczyzn oraz 144 kobiety. Najprawdopodob-
niej najbardziej znanym zawodnikiem – specjalnym gościem startującym w tych 
zawodach był Radosław Kawęcki, specjalizujący się w stylu grzbietowym, mistrz 
Europy z Debreczyna na dystansie 200 metrów, wicemistrz świata na dystansie 
200m, trzykrotny mistrz Europy na krótkim basenie.

Zawody przebiegały na bardzo wysokim poziomie.
Wśród uczestników znalazł się również Filip Skibiński, który bijąc swo-

je nowe rekordy życiowe zdobył pierwsze miejsce i puchar wśród grupy chłopców 
w kategorii wiekowej 11 lat i młodsi. LAS

UDANY START FILIPA

W zawodach wystartował zawodnik PTS Puszczykowo – Mateusz Kędziora. W grze singlowej po dwóch zwycięstwach 
nad zawodnikami z Solca Kujawskiego i Dominowa, Mateusz odniósł jedną porażkę zajmując ostatecznie trzecie miejsce. 
W grze deblowej w parze z D. Sadalskim z Przeźmierowa nasz zawodnik również zajął trzecie miejsce. PTS

12 października w Solcu Kujawskim odbył się Krajowy Turniej Juniorów młodszych o Puchar Kujaw.

BADMINTONOWY TURNIEJ O PUCHAR KUJAW 
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Uczestnicy to jednak osoby wytrwałe i dlatego w trze cim ter-
minie, przy już ustabilizowanym poziomie Warty, na starcie 
stanęło 16 dwuosobowych zespołów. Zmagania rozpoczęły się 
na przystani na Niwce, gdzie uczestnicy wzięli mapy i ruszyli 
do 5 kilometrowego biegu po łęgach nad Wartą na południe od 
szosy Rogalinek-Mosina. 

Ten nieznany i urokliwy zakątek, z odnogami kanału Mo-
sińskiego, pozwolił Piotrowi Weigtowi, inicjatorowi rajdu, na 
ciekawe rozmieszczenie punktów kontrolnych. Tylko odna-
lezienie tych rozsianych punktów i zaznaczenie swojej byt-
ności na nich dawało prawo do klasyfikacji uczestników. 

Między punktami były liczne przeszkody, które uczestni-
cy pokonywali w różny sposób – od przejść po drzewie, bro-
dzeniu, czy pływaniu w Kanale Mosińskim po przebiegnięcie 
po moście. Po powrocie na przystań większość z uczestników 
wzięła kajaki, którymi musieli popłynąć Wartą pod prąd do 
kanału Mosińskiego i z powrotem. Zaskoczeniem była siła 
prądu na spokojnej Warcie, która jednak potrafiła niektóre 
zespoły zawrócić w kierunku przeciwnym od zamierzonego. 
Po zmaganiach kajakowych uczestnicy ruszyli rowerami 
w 14 kilometrowy rajd w poszukiwaniu kolejnych punktów. 

W zawodach wzięli udział obyci w tego rodzaju biegach, 
dla których maraton to niewinna rozgrzewka, ale również 
amatorskie teamy rodzinne, które walczyły z nimi, jak równy 
z równym. Bo w tego typu zawodach fizyczne „napieranie” 
to nie wszystko. I tak rodzinne teamy zajęły wysokie miejsca 
w części rowerowej: 7 czas teamu z 17 letnim Wiktorem Wi-
soky’m, czy 9 czas teamu z najmłodszą (13 letnią) uczestnicz-

DO 3 RAZY SZTUKA – CZYLI RAJD PUSZCZYKA 2013

ką Julią Sobską. Również młode teamy „dawały radę” w bie-
gach – team braci Furmanowskich (z 16 letnim Franciszkiem, 
najmłodszym chłopakiem na rajdzie) uzyskał 7 czas. 

O zwycięstwie decydował jednak najkrótszy czas wszyst-
kich konkurencji. Najkrócej z dystansem i przeszkodami 
zmagali się zwycięscy Panowie: Bartłomiej Grenda i Mateusz 
Niedbała oraz solista Czarek Wichniewicz, który zajął 2 miej-
sce. Najszybsza para mieszana, Grażyna Chodkiewicz i Woj-
tek Grodzki zajęła 4 miejsce w klasyfikacji generalnej. 

Szczególne uznanie należy się uczestniczącym w rajdzie Pa-
niom, które zwracały uwagę swoją dobrą prezencją na mecie. 
Czystość po pokonaniu trasy przez krzaki i błoto oznaczała może 
gorszy czas, ale większy wysiłek, niż szybszych, lecz bardziej 
utytłanych Panów. Stąd uznanie dla damskiego teamu Agnieszki 
Załuskiej-Lipy i Barbary Herckiej, które nie miały męskiej re-
prezentacji, którą mogłyby wysłać na brudzące odcinki. 

Po wyścigu i ognisku miło było słuchać wrażeń uczestni-
ków z trasy, która przed większością odkryła nieznane im 
dotychczas miejsca. Te pozytywne wrażenia, skłaniają nas, 
organizatorów, do przygotowania podobnego rajdu za rok. 
Ufamy, że spotkamy się z równą przychylnością naszych 
sponsorów, Rady Miasta i Parku Narodowego, bez których 
pomocy i zrozumienia, opisane zmagania nie mogłoby się 
w tej formie odbyć. 

W imieniu zarządu Puszczykowskiego Towarzystwa 
Sportowego  Krzysztof Czekalski 

28 września odbył się wcześniej zapowiadany Bieg Przygodowy – Rajd Puszczyka. Przygody nie ominęły też 
nas, organizatorów, bo ze względu na przedłużające się Deszcze Świętojańskie i rosnący poziom wody 
w Warcie musieliśmy dwukrotnie przekładać termin tego Rajdu. 

PTS ZAPRASZA NA MISTRZOSTWA 
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe zaprasza wszystkich miłośników badmintona na Mistrzostwa Puszczykowa w badmintonie, które odbędą się  

23 listopada w sali gimnastycznej przy SP1. Oprócz licznych kategorii dziecięcych organizatorzy przewidzieli również rywalizację dla dorosłych. Kategoria 
OPEN i Wesołego Amatora stwarza okazję dla wszystkich, którzy lubią aktywność i odrobinę rywalizacji. Serdecznie zapraszamy.

Zgłoszenia i informacje o turnieju na stronie www.ptspuszczykowo lub pod nr tel. 697 695 723




