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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
proszę przyjąć serdeczne życzenia 

spokoju i pogody ducha, 
aby ten świąteczny czas stał się okazją 

do odpoczynku i refleksji,
a cały nadchodzący Nowy Rok 
upłynął w zdrowiu i pomyślności

Andrzej Balcerek 
Burmistrz 

Miasta Puszczykowa
z pracownikami 

Urzędu Miejskiego 



W tym roku swoje Złote Gody świętowało 
w Puszczykowie 16 par. W uroczystości 
zorganizowanej przez Urząd Miasta 6 grudnia br. 
uczestniczyło jednak tylko 14 par. Państwo 
Liszkowscy i Szebiotkowie ze względów zdrowotnych 
nie mogli wziąć w niej udziału. 

Szacowni jubilaci odebrali medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie przyznane im przez Bronisława Komorowskiego 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medale i upominki 
dostojnym jubilatom wręczył Burmistrz Miasta Puszczykowa 
Andrzej Balcerek, Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew 
Czyż oraz Joanna Szejn z Urzędu Stanu Cywilnego.

 – Gdy 50 lat temu wstępowaliście w związek małżeński, 
towarzyszyły wam uśmiechnięte i radosne twarze waszych 
bliskich: rodziców, rodzeństwa, krewnych i znajomych. Życzy-

Świętowali 
złote gody złoci Jubilaci 

Jadwiga i Stanisław Bałazy
Kazimiera i Włodzimierz Chrzanowscy 
Halina i Piotr Liszkowscy 
Jadwiga i Ryszard Madajczakowie 
Stefania i Ludwik Madejowie 
Janina i Ferdynand Mansfeldowie 
Janina i Joachim Marciniakowie 
Ewa i Bohdan Pawłowiczowie
Halina i Piotr Pruszewiczowie 
Bożena i Sylwester Rosadzińscy
Aleksandra i Kazimierz Rutkowscy
Aleksandra i Kazimierz Szebiotkowie 
Janina i Ryszard Szenrokowie 
Genowefa i Jan Walkowiakowie 
Kazimiera i Tadeusz Wilińscy 
Wanda i Zdzisław Wojciechowscy

li wam zdrowia i wszelkiej pomyślności na nowej drodze ży-
cia. Dziś, kiedy sięgacie myślą wstecz i widzicie owoce wa-
szego trudu, zapewne nie żałujecie tych wspólnie przeżytych 
dni, tych lat, bo wiecie, że to przykład zgody i miłości małżeń-
skiej dla tych wszystkich, którzy dzisiaj, podobnie jak wy 
przed pięćdziesięciu laty, decydują się związać węzłem mał-
żeńskim – mówił do jubilatów A. Balcerek. 

Jubilaci złożyli także specjalne podziękowania swoim 
„drugim połowom”, za okazaną miłość, przywiązanie i opiekę. 

Po oficjalnej ceremonii wszyscy wznieśli toast za kolej-
ne… pół wieku razem. Na jubilatów czekał też olbrzymi 
tort, z okolicznościowym napisem „50 lat razem”. 

Na zakończenie uroczystości jubilaci wysłuchali koncertu 
w wykonaniu poznańskich artystów. red

Aleksandra i Kazimierz Szebiotkowie obchodzili 
65. rocznicę ślubu i odebrali medale w swoim domu
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MAMy dOBRy PROJEKT BUdżETU NA 2014 R.
Rozmowa z Andrzejem Balcerkiem, Burmistrzem Miasta Puszczykowa 

 – Kończy się trzeci rok Pana kadencji, jako burmi-
strza Puszczykowa. Czy był to dobry rok dla naszego mia-
sta z punktu widzenia wykonania budżetu?

 – W mojej ocenie tak. Wykonaliśmy wszystkie zaplanowa-
ne na bieżący rok inwestycje. Między innymi zrealizowaliśmy 
dwie ważne inwestycje drogowe — budowę ulicy Sportowej 
oraz budowę ulic Śląskiej i Środkowej. Ta pierwsza docelowo 
ma poprawić układ komunikacyjny w pobliżu Rynku. Dzięki 
niej przybyło też miejsc parkingowych. Z kolei ulice Śląska 
i Środkowa stworzyły wygodną alternatywę dojazdu do szpi-
tala. Była to także nasza najdroższa inwestycja ubiegłego 
roku, na budowę wyasygnowaliśmy z budżetu 1,2 mln zł.

Co jest istotne rok zakończy się sporą nadwyżką budżeto-
wą i to pomimo tego, że nie wykonamy ok. 600 tys. zł docho-
dów z tytułu podatku PIT. Będzie to możliwe z jednej strony, 
dzięki niższemu wykonaniu wydatków od planowanych, z dru-
giej natomiast dzięki pozyskaniu dodatkowych dochodów, 
w szczególności z tytułu służebności przesyłu. Przypomnę, że 
w bieżącym roku udało nam się zakończyć postępowanie 
w wyniku, którego otrzymaliśmy 1 mln zł z tego tytułu.

 
– Wspomniał Pan o niewykonanych wydatkach …?
 – Na niewykonanie wydatków składa się kilka czynników. 

Do najważniejszych należą — obniżka stóp procentowych, co 
przekłada się na niższe koszty obsługi zadłużenia, zmiany 
w ustawie o systemie oświaty, w wyniku, których mniejsze wy-
datki ponosimy na dotacje dla niepublicznych przedszkoli 
oraz niższe wydatki na odszkodowania. Poza tym staramy się 
jak najgospodarniej wydatkować każdą złotówkę z budżetu. 
Jestem przekonany, że w ciągu trzech lat bieżącej kadencji 
doprowadziliśmy do zoptymalizowania kosztów bieżących 
w odniesieniu do możliwości finansowych miasta.

 – Mówił Pan o wykonanych inwestycjach drogowych, 
a jakie inne ważne zadania zostały zrealizowane w bieżą-
cym roku?

 – Ważne dla miasta są na pewno inwestycje związane 
z naszym zasobem komunalnym. Mogłoby się wydawać, że 
w Puszczykowie mieszkają sami zamożni ludzie, więc miesz-
kania komunalne nie są nikomu potrzebne. Rzeczywistość jest 
jednak inna. Jedną z najważniejszych inwestycji z tego seg-
mentu była przebudowa budynku komunalnego na Niwce Sta-
rej, na której realizację otrzymaliśmy dotację. Kolejną ważną 
inwestycją jest remont budynku przy ul. Poznańskiej 36, 
w którym mieści się również przychodnia. To właśnie tam 
przeniosą się mieszkańcy tzw. „Mimozy”, budynku stojącego 
przy ul. Poznańskiej 26. O przyszłości budynku przy ul. Po-

znańskiej 26 zadecyduje natomiast ekspertyza budowlana. 
Może się bowiem okazać, że budynek ten jest w tak złym sta-
nie technicznym, że konieczna będzie jego rozbiórka. Z innych 
inwestycji w 2013 r. zakończyliśmy kolejny etap modernizacji 
przedszkola nr 3 przy ul. Szkolnej oraz wybudowaliśmy od-
cinki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Myśliwskiej 
oraz sieci kanalizacyjnej w ul. Miętowej.

 
– Jesteśmy o kilka dni od sesji (wywiad przeprowadzo-

no 13.XII.2013 – przyp. aut), podczas której radni będą 
decydować o przyszłorocznym budżecie. Jak ocenia Pan 
projekt budżetu na rok 2014?

 – Jestem to dobry projekt. Z jednej strony bezpieczny pod 
względem finansowym, z drugiej zakładający inwestycje na 
poziomie 4,7 mln zł, bez zwiększania zadłużenia Miasta. Po-
nadto na najbliższej sesji zaproponuję zwiększenie wydatków 
majątkowych do kwoty 5,5 mln zł. Jest to możliwe dzięki po-
zyskaniu 460 tys. zł od Aquanetu oraz wprowadzeniu dodat-
kowych środków z rozliczenia 2013 r., który zakończy się jak 
już mówiłem nadwyżką.

 
– Które z zaplanowanych inwestycji uważa Pan za naj-

ważniejsze?
 – Dla mnie najważniejsze inwestycje przyszłoroczne to te 

związane ze zmianami organizacyjnymi w Gimnazjum nr 1 
i Miejskiej Bibliotece. Przypomnę tylko, że w przyszłym roku 
Gimnazjum zostanie przeniesione do budynku starej szkoły, 
natomiast Biblioteka na Rynek. Oczywiście bardzo ważne jest 
również kontynuowanie programu budowy dróg. Utwardzanie 
ulic, to, bowiem wciąż najbardziej pożądane, przez znaczną 
część mieszkańców, inwestycje miejskie.  (Ciag dalszy na str. 4)
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22 października br. Radni zdecydowali, że rondo na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej, Kościelnej 
i ks. Posadzego będzie nosiło imię ks. Kazimierza Pielatowskiego. 

POśWIęcILI RONdO KS. PIELATOWSKIEGO

 – W porządku obrad grudniowej sesji znalazł się punkt 
poświęcony wygaszeniu mandatu przewodniczącemu rady 
Zbigniewowi Czyżowi. Czy mógłby Pan to skomentować.

 – Nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo przykra spra-
wa. Już w październiku mieszkańcy naszego miasta zaczęli 
dopytywać się o to, czy Przewodniczący Rady został skazany 
prawomocnym wyrokiem, a w listopadzie liczba takich pytań 
znacznie wzrosła. Wobec braku jakichkolwiek informacji ze 
strony Pana Czyża, aby rozwiać wszelkie wątpliwości wystą-
piłem do prokuratury o informacje o jego karalności. Miałem 
nadzieję, że plotki nie okażą się prawdziwe. Niestety stało się 
inaczej, a to oznaczało konieczność poinformowania o spra-
wie radnych i w konsekwencji rozpoczęcie procedury związa-
nej z wygaszeniem mandatu.

MAMy dOBRy PROJEKT BUdżETU NA 2014 R.
 – Pojawiają się w tej sprawie oskarżenia wobec Pana 

i radnych o ukrywanie tej sprawy ...
 – Wszyscy wiedzieliśmy, również mieszkańcy, gdyż infor-

macja taka była podana na sesji, że wobec Pana Przewodni-
czącego tyczyła się sprawa karna. Jednak żadna informacja 
o jej zakończeniu nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego. Dlate-
go też nie miałem podstaw, aby przypuszczać, że ta sprawa 
zakończyła się już prawomocnym wyrokiem. Poza tym nie 
spodziewałem się, że osoba, która zgodnie z prawem nie po-
winna pełnić funkcji radnego może nie poinformować o tym 
Rady Miasta. Chciałbym również zauważyć, że gdybym chciał 
sprawę ukrywać, to nie wystąpiłbym do prokuratury z zapy-
taniem o karalność pana Czyża.  

 Rozmawiał Bogdan Lewicki

15 grudnia br. odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiąt-
kowej tablicy upamiętniającej postać księdza Kazimierza Pie-
latowskiego i poświęcenia ronda, w której uczestniczyli człon-
kowie rodziny księdza, burmistrz Puszczykowa Andrzej Bal-
cerek oraz zastępca przewodniczącego Rady Miasta Janusz 
Szafarkiewicz i Małgorzata Szczotka, przewodnicząca Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu. Wcześniej w kościele parafialnym 
pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie, odprawio-
no mszę św. w intencji księdza Kazimierza Pielatowskiego.

Ks. Kazimierz Pielatowski w latach 1945–1993 był pro-
boszczem parafii Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczyko-
wie. Był duszpasterzem oddanym swoim parafianom, których 
rodziny znał dobrze ze względu na długie lata swojej posługi. 
Był nie tylko erudytą i literatem, ale przede wszystkim cie-
płym i otwartym człowiekiem o dużym poczuciu humoru. 
Wydał kilka książek teologicznych, z czego najbardziej znane 
i cenione przez puszczykowian to „Wspominki puszczykow-
skiego proboszcza” oraz „Uśmiech Jana Pawła II”. red

SAMORZĄD
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UchWAły NR 244/13/VI
w  sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Mia-

sta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2014 rok.

UchWAłA NR 245/13/VI
w  sprawie: odpowiedzi na skargę Krzysztofa Kamińskiego 

na uchwałę Rady Miasta Puszczykowa Nr 208/13/VI z dnia 
23 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu położonego w Pusz-
czykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Pia-
skowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8 (Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 3704).

 UchWAłA NR 246/13/VI
w  sprawie: zmiany Uchwały Nr 202/09/V Rady Miasta Pusz-

czykowa z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: nadania 
nazw rond w Mieście Puszczykowie („Rondo Francisz-
ka Heigelmanna”).

UchWAłA NR 247/13/VI
w  sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz 

warunków i zasad korzystania z przystanków, których wła-
ścicielem jest Miasto Puszczykowo.

 UchWAłA NR 248/13/VI
w  sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez ope-

ratorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych 
usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się 
na terenie Miasta Puszczykowa.

UchWAłA NR 249/13/VI
w  sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres  

10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudo-
wanej, położonej w Puszczykowie przy ul. Rynek.

 UchWAłA NR 250/13/VI
w  sprawie: uchylenia uchwały nr 241/13/VI Rady Miasta 

Puszczykowa z dnia 22 października 2013 r. w sprawie 
ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regula-

minu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych.

UchWAłA NR 251/13/VI
w  sprawie: zmiany uchwały nr 44/07/V Rady Miasta Pusz-

czykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia 
nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady 
Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 UchWAłA NR 252/13/VI
w  sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa 

dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
UchWAłA NR 253/13/VI

w  sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznań-
skiemu.
Pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu w wysokości 

15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzę-
tu medycznego dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej „Szpital w Puszczykowie”.

UchWAłA NR 254/13/VI
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa 
na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r.

Uchwały podjęte podczas 37. sesji Rady Miasta 
pRzepRowadzonej 19 listopada 2013 R. 

2 GRUdNIA BR.
KoMisJa Budżetu i RoZWoJu Miasta – przedsta-
wienie stanowiska Burmistrza do opinii o projekcie budżetu 
i propozycji poprawek komisji stałych oraz radnych.

3 GRUdNIA BR.
KoMisJa eduKaCJi KuLtuRy i sPoRtu – podsu-
mowanie pracy komisji – sprawozdanie, 
 – propozycje do planu pracy na 2014 rok.

4 GRUdNIA BR.
KoMisJa ReWiZyJna – kontrola inwestycji – budowa 
ul. Matejki w Puszczykowie.

9 GRUdNIA BR. 
KoMisJa Budżetu i RoZWoJu Miasta – zaopinio-
wanie projektów uchwał w sprawie:
 –  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Puszczykowa na lata 2014-2019,
 – wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości,
 –  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Miasta Puszczykowa.
11 GRUdNIA BR.

KoMisJa ReWiZyJna – kontrola inwestycji – budowa 
ul. Matejki w Puszczykowie.

GRUdNIOWE POSIEdZENIA KOMISJI RAdy MIASTA

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 39. sesję Rady Miasta Puszczykowa, 
która odbędzie się 28.01.2014 r. o godz. 17.00 w sali 
sesyjnej w budynku B Urzędu Miejskiego przy ul. Po
dleśnej 4. Jednocześnie informujemy, że terminy po
siedzeń Komisji Rady Miasta i terminy dyżurów ra
dnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz 
na stronie internetowej miasta: www.puszczykowo.
pl. Informacje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 
lub emailem: rada@puszczykowo.pl
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– 6 i 7 grudnia nad Wielkopolską sza-
lał orkan Ksawery. Wichura dała się we 
znaki także mieszkańcom Puszczykowa. 
Czy w naszym mieście zanotowano dużo 
interwencji związanych z wichurą?

 – W sumie odebraliśmy kilkanaście zgło-
szeń, głównie dotyczących powalonych drzew 
i zerwanych linii energetycznych. Strażnicy 
zabezpieczali miejsca zdarzeń, a usuwaniem 
skutków wichury zajmowali się strażacy, 
w tym także OSP Puszczykowo. 6 grudnia ta-
kie interwencje zanotowaliśmy na ulicach: Poznańskiej, Rey-
monta, Langego, Mazurskiej, Dworcowej, Czarnieckiego/
Krótkiej. Na szczęście nikt nie został ranny.

Korzystając z okazji chciałbym podziękować strażakom 
ochotnikom z Puszczykowa za ofiarny udział w akcjach zwią-
zanych z usuwaniem skutków wichury, a także za pomoc 
przed kilkoma tygodniami przy organizacji ruchu przed 
cmentarzem w Puszczykowie. 

 – W miesięcznych sprawozdaniach straży Miejskiej 
wciąż można znaleźć notatki dotyczące interwencji zwią-
zanych z dzikami wchodzącymi do miasta. 

 – To prawda. Także w minionych tygodniach otrzymali-
śmy od mieszkańców kilka sygnałów związanych z dzikami. 
Np. 8 grudnia przy ul. Pomorskiej na placu zabaw buszowała 
wataha 20 dzikich świń. 12 grudnia zwierzęta pojawiły się 
przy ul. Rolnej. Wcześniej mieliśmy też zgłoszenia z ul. Wyso-
kiej i Krótkiej. 

Czy można w jakiś sposób zabezpieczyć się przez dzi-
kami?

 – Problemy z dzikami wchodzącymi na 
posesje na terenie naszego miasta sygnalizo-
wane są od wielu miesięcy. W wielu miejscach 
dziki czuły się na tyle zadomowione i przyzwy-
czajone do obecności ludzi, że przestawały 
reagować na próby przepłaszania ich przez 
mieszkańców. Zdarzały się także przypadki że-
rowania dzików w ogródkach. Specjaliści jed-
noznacznie wskazują, że przyczyną obecności 
dzików na posesjach jest przede wszystkim 
brak ogrodzeń (lub jego uszkodzenia) i uprawy 

na tych działkach, przyciągające zwierzęta na żer. Zwierzęta 
wabią także spady owoców, niezebrane spod drzew, a nawet 
sterty gnijących liści, w których żerują larwy i pędraki, zjadane 
przez dziki. Jeśli posesja będzie z nich posprzątana jest duże 
prawdopodobieństwo, że dziki tam nie wejdą, bo nie będzie tam 
dla nich nic do jedzenia. Co gorsza, jak wynika z obserwacji 
miejsc, w których pojawiają się zwierzęta, niektórzy mieszkańcy 
naszego miasta wręcz wystawiają dla nich resztki jedzenia, co 
oczywiście zachęca je do żerowania w tych miejscach. Na szczę-
ście zdarzają się przypadki, kiedy mieszkańcy reagują na 
nasze prośby i porządkują zarośnięte posesje. Tak było np. 
przy ul. Krótkiej i Konopnickiej, gdzie po wiadomości od 
straży, że na tych posesjach nocują i żerują dziki właściciele 
uprzątnęli je. Pytał: Bogdan Lewicki

KSAWERy I dZIKI 
Rozmowa z Dariuszem Borowskim, komendantem Straży Miejskiej w Puszczykowie

Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt na terenie Mia-
sta. Zwierzyna leśna jest dokarmiana przez myśli-
wych, w specjalnie wyznaczonych do tego paśnikach, 
rozlokowanych w lasach, z dala od domów.

WyGRAJ cZUJKę TLENKU WęGLA
do końca grudnia można jeszcze wziąć udział 
w konkursie „czujka tlenku węgla może uratować 
Twoje życie”. Jest on integralną częścią Programu 
edukacyjnego bezpieczeństwa pożarowego realizo
wanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
we współpracy z Komendą Miejską PSP.

 W konkursie mogą wziąć udział osoby zameldowane 
na terenie powiatu poznańskiego którzy:

1. W czasie jego trwania prawidłowo wypełnią ankietę 
kon kursową i złożą ją:
 – osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pozna-
niu,

 –  za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczo-
nego na stroniewww.powiat.poznan.pl oraz www.kmpsp.
poznan.pl, 

 –  za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Starostwo Po-
wiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
z dopiskiem „Czujka czadu”.
2. Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych bądź 

uzyskają zgodę opiekuna prawnego.
 Regulamin konkursu jest udostępniony w Internecie, na 

stronachwww.powiat.poznan.pl oraz www.kmpsp.poznan.pl, 
a także w siedzibach podmiotów będących Organizatorami 
Konkursu. n

 

informacje



ZarZądZenie nr 52/13/Vi 
BurmistrZa miasta PusZcZykowa Z dnia 5 grudnia 2013

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2014

obszar/ nazwa zadania
Wysokość środków publicznych 
przeznaczonych na wspieranie 

zadania w 2013

Wysokość środków 
publicznych przeznaczonych 

na wspieranie zadania w 2014

Obszar A Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

1.

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej  
i środowiskowej przy MOPS w Puszczykowie, 
jako specjalistycznej placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci 90 000 101 000

2.
Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych  
dla mieszkańców Puszczykowa

Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej www.puszczykowo.pl Dodatkowych informacji udziela Katarzyna 
Nowak-Śronek, nr tel. 61 8983 720.

ZarZądZenie nr 51/13/Vi 
BurmistrZa miasta PusZcZykowa Z dnia 5 grudnia 2013

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2014

obszar/ nazwa zadania

Wysokość środków 
publicznych w na 

wspieranie zadania 
w 2013 r.

Wysokość środków 
publicznych przeznaczonych 

na wspieranie zadania 
w 2014 r.

Obszar A Wypoczynku dzieci i młodzieży;

1. Organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla młodzieży 
szkolnej 8 000 8 000

Obszar B Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej;

1. Organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców

110 000 130 000

2.
Prowadzenie ligi piłki nożnej, w tym organizacja treningów, 
rozgrywek oraz obozów sportowych dla piłkarzy w różnych 
grupach wiekowych a także utrzymanie boiska sportowego

3. Organizacja rajdów rowerowych dla różnych grup wiekowych

4. Organizacja zawodów szkolnych w kolarstwie górskim

5. Prowadzenie sekcji kolarstwa górskiego

6. Prowadzenie sekcji badmintona

7. Organizacja rodzinnych zajęć i rozgrywek w badmintonie

9. Organizacja sekcji piłki siatkowej dla różnych grup wiekowych

10. ORGANiZACJA OBOZóW SPORTOWyCH DLA DZiECi 
i MłODZiEży

11. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

12. ORGANiZACJA ZAJęć Z LEKKiEJ ATLETyKi DLA DZiECi 
i MłODZiEży

13. ORGANiZACJA WyDARZEń SPORTOWyCH DLA RóżNyCH 
GRuP WiEKOWyCH

14.
ORGANiZACJA MiSTRZOSTW MiASTA PuSZCZyKOWA 
W NARCiARSTWiE ALPEJSKiM i SNOWBOARDZiE

Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej www.puszczykowo.pl Dodatkowych informacji udziela Katarzyna 
Nowak-Śronek, nr tel. 61 8983 720.



www.puszczykowo.plgrudzień 2013 Echo Puszczykowa8

WyDARZENIA

OLGA 
BOńcZyK 
W PUSZcZyKOWIE 
Siódmą odsłonę Puszczykowskiej Jesieni 
Kulturalnej zakończył recital 
Olgi Bończyk. Przed recitalem odbył się 
w Bibliotece kiermasz świąteczny.

Artystka jest absolwentką wydziału wokalno-aktorskiego 
Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Od lat związana jest ze 
scenami warszawskich teatrów, zagrała też jedną z głównych 
ról w popularnym serialu „Na dobre i na złe”. Od dzieciństwa 
aktorka przejawiała ogromny talent muzyczny. Swoją karierę 
rozpoczęła w zespole gospelowym, współpracowała też 
z Marylą Rodowicz, Anną Marią Jopek czy Beatą Kozidrak. 
Podczas koncertu w Bibliotece Miejskiej artystka zaprezen-
towała znane utwory, tj. „Walc ambarase”, „Gdy mi ciebie 
zabraknie”, czy też „Pada śnieg”. Publiczność usłyszała też 

utwór z nowej płyty „Piąta rano” pt. „Moja mama”. Artystka 
okazała się niezwykle ciepłą, sympatyczną osobą, chętnie 
pozowała do zdjęć i rozdawała autografy po koncercie.

Obecni mieszkańcy mieli okazję poczynić pierwsze przy-
gotowania do świąt kupując podczas kiermaszu ręcznie ro-
bioną biżuterię, torby, kosmetyki, bułgarskie przetwory czy 
też ozdoby choinkowe.  BMCaK

Koncert sponsorował Bank Pekao. 
Atmosferę umilała kawa, ufundowana przez firmę MK Cafe.

ANdRZEJKI STUdENTóW AKAdEMII SENIORA
28 listopada odbył się Andrzejkowy Wieczór Filmowy 
dla Studentów Akademii Seniora. Zgromadzona 
publiczność obejrzała trzy filmy nagrodzone podczas 
Festiwalu Filmowego „Wyścig Jaszczurów”. 

Pierwszą projekcją był zdobywca nagrody Złotego Jasz-
czura pt. „Tumult nad Łodzią”. Film opowiada o historii Mię-
dzynarodowego Festiwalu Autorów Zdjęć Filmowych Came-
rimage. Głównym tematem jest walka twórcy Festiwalu – 
Marka Żydowicza – z władzami miasta Łodzi o realizację 
wielkiego Centrum Filmowego w tym mieście.

Drugim filmem był „Raj utracony”, który zdobył wyróż-
nienie publiczności festiwalowej. Podczas tej projekcji Joan-
na Moro wraz z Emilem Karewiczem, Marylą Rodowicz oraz 
innymi oprowadzała widzów po przedwojennym i współcze-
snym Wilnie.

Ostatni prezentowany film „Iść za marzeniem” otrzymał 
wyróżnienie internautów, opowiada historię pewnej Polki 
mieszkającej od 20 lat w Grecji. Mając 72 lata, zdecydowała 
się na tymczasowy powrót do ojczyzny, by kształcić się na 
uniwersytecie trzeciego wieku. Jak na andrzejkowy wieczór, 
choć tego roku nietypowy, nie zabrakło ciasteczek z wróżba-
mi na zbliżający się Nowy Rok. Życzymy, aby spełniły się 
wszystkie miłe przepowiednie. BMCaK

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, AGNIESZKA GŁOWACKA-BARTKOWIAK,
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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Po pierwszym ataku zima odpuściła, co nie oznacza, 
że już jej w tym roku nie zobaczymy. Najbliższe dwie 
zimy o odśnieżanie ulic Puszczykowa dbać będzie 
Zakład Robót drogowych Krystyna Michałowska 
z Rogalinka, który wygrał przetarg na zimowe 
utrzymanie naszych ulic. 

Podobnie jak w ubiegłych latach w Puszczykowie zimo-
wym utrzymanie ulic objętych jest ponad 60 kilometrów ulic 
oraz blisko 10 kilometrów chodników i ścieżek rowerowych.  
Ulice odśnieżane są w trzech kolejnościach:

I kolejnością objęto 23,8 km głównych ciągów komuni-
kacyjnych (także autobusowych) przebiegających przez Pusz-
czykowo, Puszczykówko i Stare Puszczykowo. 

W II kolejności odśnieżane są boczne ulice utwardzone 
(18,18 km ulic). 

W III kolejności sprzęt wjeżdża na drogi nieutwardzone 
o łącznej długości 18,15 km. 

Sprzęt usuwający śnieg będzie wyjeżdżał także na parkin-
gi miejskie m.in. przed Biblioteką Miejską, cmentarzem. Od-
śnieżaniem objęta będzie także płyta Rynku. 

Przez Puszczykowo przebiegają także drogi wojewódz-
kie: Poznań – Mosina (droga 430) i Mosina – Kórnik (droga 
431). Za utrzymanie tych arterii odpowiedzialny jest Wielko-
polski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (Obwód Dro-
gowy Zaniemyśl, tel. 61 285 75 10).

OdśNIEżAJMy chOdNIKI 
Chociaż na razie za oknami śniegu nie widać, kiedy spad-

nie będziemy musieli zadbać o ich odśnieżenie chodników. 
Ten obowiązek spoczywa bowiem na właścicielach posesji, 
do których przylega chodnik. Przepisy precyzują, że także 
w okresie zimowym trotuar musi być utrzymywany w nale-
żytym stanie. Za nieodśnieżony chodnik możemy zapłacić 

REMONT 
PRZychOdNI
Remont budynku przy ul. Poznań
skiej 36, w którym funkcjonuje 
przychodnia zdrowia wkroczył 
w ostatnią fazę prac. 

W grudniu ekipy budowlane wykonują 
prace wykończeniowe, a oddanie budynku 
przewidziano na styczeń przyszłego roku. 
W listopadzie pracownicy wykonujący re-
mont zakończyli ocieplanie elewacji. Wo-
kół obiektu ułożono też kostkę typu po-
zbruk. Tegoroczne prace są kontynuacją 
robót wykonanych w 2012 r. Tym razem 

mandat. W okresie zimowym Straż Miejska podczas codzien-
nych kontroli sprawdza jak właściciele nieruchomości wy-
wiązują się z tego obowiązku – reguluje to „Regulamin utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Miasta Puszczykowa” 
oraz Ustawa o utrzymaniu porządku w gminach.

Mieszkańcy Puszczykowa mogą do utrzymywania trotu-
arów korzystać z mieszanki piasku i soli, znajdującej się 
w kilkudziesięciu pojemnikach ustawionych przez służby 
miejskie na chodnikach. Zostały one ustawione w różnych 
rejonach miasta, szczególnie tam, gdzie po opadach śniegu 
lub ataku gołoledzi może być szczególnie niebezpiecznie. 
Piasek z solą znajdujących się w tych pojemnikach jest oczy-
wiście ogólnodostępny i bezpłatny. red

PIERWSZy ATAK ZIMy ZA NAMI

Tak zaparkowane samochody uniemożliwiają należyte 
odśnieżanie 

Apelujemy do mieszkańców Puszczykowa, aby w okre-
sie opadów śniegu, w miarę możliwości parkowali na noc 
swoje auta na podwórzach, ewentualnie na podjazdach. 
To ułatwia pracę kierowcom pługów i umożliwia optymal-
ne odśnieżenie ulic. Stojące na drogach pojazdy zmusza-
ją kierowców pługów do ich omijania i zostawiania w tych 
miejscach nieusuniętego śniegu.

ekipy budowlane prowadząją prace wewnątrz 
obiektu oraz wykonały ocieplenie elewacji. 
W ubiegłym roku na budynku przy ul. Po-
znańskiej wymieniono pokrycie dachowe 
wraz z ociepleniem dachu. Początkowo pra-
ce planowano zakończyć nieco wcześniej, 
jednak w czasie robót okazało się, że zakres 
prac musi być zwiększony o wymianę stropu, 
będącego w złym stanie technicznym. Ocena 
stanu technicznego stropu była bowiem moż-
liwa dopiero podczas kontroli, którą projek-
tant i inspektor nadzoru budowlanego mogli 
wykonać w czasie trwania prac. 

Po zakończeniu remontu w tym budyn-
ku powstanie 6 mieszkań komunalnych, do 
których przeprowadzą się lokatorzy tzw 

„Mimozy”, czyli budynku przy ul. Poznań-
skiej 26. Po zakończeniu remontu w dal-
szym ciągu funkcjonowac tam będzie Pusz-
czykowski Ośrodek Zdrowia POZMED. 
Przeprowadzka jest konieczna, z uwagi na 
katastrofalny stan techniczny budynku Mi-
mozy. red



informacje

dARy Od SERcA 
Każda zbiórka żywności przeprowadzana w naszym 
mieście dobitnie pokazuje, że ludzi o wrażliwych 
sercach wciąż nie brakuje. 

Tak było i w tym roku, podczas bożonarodzeniowej zbiór-
ki żywności zorganizowanej w Puszczykowie przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w sklepach sieci Społem, Artu-
ro i Biedronka. Jak zwykle mieszkańcy naszego miasta oka-
zali się hojni i podzielili się z potrzebującymi. Podczas akcji 
w koszach wolontariuszy „wylądowało” aż 1150 kg przeróż-
nych wiktuałów. Do zbiórki tradycyjnie wlączyli się pszcze-
larze z Koła Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo, przekazując 
miód. Dary zostały podzielone przez pracowników MOPS na 
paczki i rozdane potrzebującym. 

Tradycyjnie akcję zorganizowana została pod egidą Wiel-
kopolskiego Banku Żywności.

Przekazanie paczek zebranych na terenie Gminy Mosina, 
Puszczykowa i Lubonia odbyło się 7 grudnia. Paczki do Mo-
siny przywieźli m.in.: asystent Starosty Poznańskiego Jana 
Grabkowskiego wraz z burmistrzami: Puszczykowa – Andrze-
jem Balcerkiem, Lubonia – Dariuszem Szmytem oraz zastęp-
cą burmistrza Mosiny Waldemarem Krzyżanowskim, którzy 
objęli akcje honorowym patronatem. Do akcji przyłączyli się 

hOJNA SZLAchETNA PAcZKA 

W zbiórce jak zwykle ochoczo pomagali gimnazjaliści 
z puszczykowskich gimnazjów. Natomiast o bezpieczny 
transport zebranej żywności zadbali funkcjonariusze Straży 
Miejskiej w Puszczykowie. 

Dziękujemy wszystkim, którzy podarowli wiktuały 
w sklepach lub przynieśli bezpośrednio do MOPS oraz 
wszystkim, którzy włączyli się w organizacje zbiórki. Dzięki 
nim w wielu rodzinach święta będą bardziej dostatnie. red

7–8 grudnia br. w Zespole Szkół im. A. Wodziczki 
w Mosinie odbył się finał XIII edycji projektu SZLAchETNA 
PAcZKA dla Puszczykowa, Mosiny i Lubonia. 

także uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy wraz 
z rodzicami i wychowawczynią przygotowali świąteczną 
paczkę. Uczestników akcji w bożonarodzeniowy klimat wpro-
wadził zespół wokalny prezentujący świąteczny repertuar. 

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt reali-
zowany przez Stowarzyszenie WIOSNA z Krakowa. Każde 
z województw ma wyznaczonego koordynatora wojewódz-
kiego oraz koordynatorów regionalnych – dla Mosiny, Ko-
ściana i Leszna jest nim Agata Biała z Puszczykowa. 

W tym roku wolontariusze w całej Polsce obdarują poda-
rowanymi paczkami prawie 18000 rodzin. W Wielkopolsce jest 
1150 rodzin włączonych do projektu. W Kościanie do projektu 
włączono 18 rodzin i podobnie jak w Mosinie wszystkie zna-
lazły już darczyńców. Z roku na rok poprzeczka stawiana jest 
coraz wyżej powstają nowe rejony – tak jak Kościan – a w sta-
rych wzrasta liczba wolontariuszy. W ubiegłym roku w rejonie 
Mosina/Puszczykowo pomoc uzyskało około 30 rodzin, w tym 
roku jest ich już 75. 

 – Co ważne w naszym projekcie, odpowiadamy wyłącznie 
na konkretnie definiowane potrzeby rodzin. W wywiadzie z nimi 
sporządzamy listę najpotrzebniejszych rzeczy, dzięki czemu 
darczyńca ma pewność, że jego pomoc zostanie w 100 % wy-
korzystana – mówi Sergiusz Szajek, asystent ds. promocji Pro-
jektu SZLACHETNA PACZKA w Wielkopolsce. red

ZAKOńcZONO ROKOWANIA 
W dniu 10 grudnia 2013 r. zakończono rokowania 
w sprawie dzierżawy części terenów sportowo
rekreacyjnych położonych przy ul. Kościelnej 
w Puszczykowie. 

Po dwóch nierozstrzygniętych z powodu braku zaintere-
sowania przetargach do rokowań zgłosił się jeden podmiot. 

Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej i merytorycznej 
przedstawionego zgłoszenia, komisja postanowiła o wyłonie-
niu przyszłego dzierżawcy – MY SPORT S.C. z siedzibą 
w Puszczykowie. 

Zgodnie z przyjętym regulaminem rokowań, do końca 
roku 2013 strony powinny podpisać umowę dzierżawy nieru-
chomości. 

Więcej informacji na ten temat opublikujemy w kolejnym 
numerze Echa Puszczykowa. n
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Z WIZyTA U SENIORóW
12 listopada, uczniowie klasy II c Szkoły 
Podstawowej nr 1 odwiedzili pensjonariuszy 
Rezydencji Seniora w Puszczykowie. 

Dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny, 
pięknie recytowały wierszyki, zatańczyły do melodii 
,,Czerwone jabłuszko”, a także zaśpiewały piosenki, 
które przywołały wspomnienia i dostarczyły wielu 
wzruszeń. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i ser-
decznej atmosferze. 

Mali artyści zostali poczęstowani słodyczami i za-
proszeni do ponownego odwiedzenia mieszkańców 
Rezydencji Seniora. i.G

BRAcIA KURKOWI W dWóJcE
8 listopada 2013 roku uczniowie klas II ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Puszczykowie przygotowali 
dla swoich kolegów i koleżanek program artystyczny 
z okazji święta Odzyskania Niepodległości. 

Kolejny raz w Szkole Podstawowej nr 1 najlepszy przyjaciel każdego 
dziecka, czyli Pluszowy Miś odchodził swoje święto. 

Z tej okazji, we wtorek 26 listopada wszyscy uczniowie z klas 0-III wspólnie 
bawili się i świętowali. Szkolne kółko teatralne pod okiem pani Beaty Markowskiej 
przedstawiło wszystkim spektakl na temat dobrych manier. 

Pani Ewa Sturzbecher, pomysłodawczyni obchodów Święta Misia w naszej 
szkole opowiedziała dzieciom o tym, co oznacza savoir-vivre, czy inaczej bon-ton, 
rozumiany jako sztuka życia i wyznacznik kultury osobistej człowieka. Przedsta-
wiła także ciekawostki na temat życia niedźwiedzia brunatnego. 

Na koniec każde dziecko wzięło udział w quizie dotyczącym zasad savoir-vivre 
i życia niedźwiedzi. Zadaniem uczniów było udzielenie odpowiedzi na zadane 
pytania, podnosząc zieloną lub czerwoną kartkę i odpowiadając przy tym – tak lub 
nie. Żadna uroczystość nie mogłaby odbyć się bez śpiewu, dlatego każda z klas 
przygotowała i zaśpiewała piosenkę o misiu. 

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali słodką niespodziankę, w postaci 
ciasteczka misia – lubisia i dyplom za znajomość zasad savior-vivre i życia niedź-
wiedzi.  agnieszka sibilak

śWIęTUJEMy dZIEń PLUSZOWEGO MISIA

Oprócz recytacji patriotycznych wierszy i śpiewania piose-
nek uczniowie zatańczyli do melodii „Płynie Wisła” i „Czerwo-
ne jabłuszko”. Wszystkiemu pilnie przyglądali się bracia Mo-
sińsko-Puszczykowskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckie im. 
dr Tadeusza Adama Jakubiaka, którzy odwiedzili szkołę. n



Zamiast 6 grudnia Mikołaj do puszczykowskich dzieci przyjechał 13 grudnia. Tygodniowemu opóźnieniu 
wizyty „winny” jest oczywiście orkan Ksawery, który szalał nad Puszczykowem 6 grudnia. dzieci przywitały 
na Rynku wyczekiwanego gościa piosenkami i zaprosiły do wspólnego tańca. śnieżynki towarzyszące 
św. Mikołajowi przygotowały dla dzieci wiele konkursów i zabaw. Na wszystkich czekały prezenty 
rozdawane z olbrzymiego worka przez Mikołaja. red

WIEcZóR Z ANIOłAMI 
Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia  
do Puszczykowa zawitali aniołowie. Kolejny już raz, 
w sali im Jana Pawła II w kościele pw. św. Józefa 
w Puszczykowie odbyło się spotkanie przygotowane 
przez podopiecznych domu Pomocy Maltańskiej 
w Puszczykowie. 

Gospodarze zaprosili na to szczególne popołudnie wielu 
znamienitych gości. Wśród nich byli: Wicewojewoda Przemy-
sław Pacia, burmistrz Andrzej Balcerek. W tym roku kilkuset 
gości obejrzało przedstawienie „Jak zagubiona drachma”. 
W role aniołów, przedstawiających biblijną przypowieść 
o ubogiej wdowie wcielili się podopieczni Domu Pomocy 
Maltańskiej w Puszczykowie. Tradycyjnie po występie były 
życzenia i wspólne łamanie opłatkiem. Spotkaniu towarzyszył 
żywiołowy koncert kolęd w wykonaniu zespołu Strefa Zero. 

MIKOłAJ TAńcZył NA RyNKU

Dużym zainteresowaniem cieszyła się też prezentacja 
ozdób związanych ze świąteczną tradycją, wykonanych przez 
niepełnosprawnych twórców z z domów opieki z całej Wiel-
kopolski. red

Niecodzienną wizytę złożyli 22 listopada br. 
w Puszczykowie gości z miast Lidice i Ležáky 
w czeskiej Republice. Grupa przyjechała do naszego 
miasta, by zwiedzić budynek, w którym w latach 
niemieckiej okupacji znajdował się „dom dziecka” 
(Gaukinderheim Puschkau).

Obóz został utworzony w celu germanizowania małych 
dzieci z Polski i z ówczesnego Protektoratu Czech i Moraw. 
Wśród gości znajdowała się m.in. pani Marie Dolezalová-Su-
piková, która była w tutejszym „Domu Dziecka”, a później 
trafiła do Poznania, do rodziny niemieckiej Schillerów. Po 
zwiedzeniu budynku byłego „Domu Dziecka” oraz parafii św. 
Józefa Oblubieńca NMP, goście zostali zaproszeni do sali Jana 

WSPOMNIENIA Z dZIEcIńSTWA 

Pawła II na poczęstunek przy kawie. Natomiast burmistrz An-
drzej Balcerek i Agnieszka Hahuła z Urzędu Miasta, którzy 
przekazali gościom materiały promocyjne o Puszczykowie. red
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PUSZcZyKOWO IV W RANKINGU BIBLIOTEK RZEcZPOSPOLITEJ
Już po raz trzeci dziennik Rzeczpospolita wraz z Instytutem Książki przeprowadził Ranking Bibliotek 
w gminach wiejskich, miejskowiejskich oraz miastach mających mniej niż 15 tys. mieszkańców. 

„cZTERy PORy ROKU” W OBIEKTyWIE
Na początku roku Biblioteka Miejska ogłosiła konkurs fotograficzny „cztery Pory Roku 
w Puszczykowie”. Zgłoszonych zostało sześć prac w dwóch kategoriach wiekowych: dziecięcej i dorośli. 

Jury w składzie: Danuta Mankiewicz, Krzysztof Pasz-
kowski i Elizeusz Cieślik przyznało I miejsce w kategorii 
dziecięcej Filipowi Cierzyńskiemu za pracę pt. „Poranek 
na Wartą” oraz w kategorii osób dorosłych: I miejsce pani 
Izabeli Cierzyńskiej (praca pt. „Wrześnowe promienie 
wiary), II miejsce panu Krzysztofowi Cierzyńskiemu 
(praca pt. „Mglisty Łowca”) i III miejsce panu Adamowi 
Stefaniakowi (praca pt. „Droga do domu”) Pozostałe dwie 

prace w wykonaniu Aleksandry Nowickiej („Uroki puszczy-
kowskiej jesieni”) oraz Małgorzaty Rypińskiej („Październi-
kowy miesiąc wiary”) zostały wyróżnione. Wszystkie 
zdjęcia konkursowe można oglądać na piętrze biblioteki. 

Sponsorem nagród dla zwycięzców w konkursie była fir-
ma „Eska” Sylwia Kaczmarska, Kleks, sklep z zabawkami 
i art. szkolnymi oraz Salon firmowy Komputronik – Puszczy-
kowo. Dziękujemy za przekazanie nagród. BMCaK
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Rozesłano ponad 2300 ankiet do kwalifikujących się pla-
cówek, z których 763 wzięły udział. Ankieta zawierała 18 py-
tań, na podstawie których oceniano biblioteki. Wśród nich 
oceniana była m.in. powierzchnia biblioteki, wielkość księ-
gozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, ilość tytułów 
prasowych dostępnych w bibliotece, dostęp do nowych me-
diów, działalność kulturalna oraz dotacje podmiotowe dla 
biblioteki w budżecie gminy w 2012 r. 

Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa, że Bi-
blioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kul-
tury w Puszczykowie zajęła IV miejsce w Rankingu Bibliotek. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim Czytelnikom i Użytkowni-
kom naszej Biblioteki. Bez Państwa nie byłoby tego sukcesu. 
Zapraszamy do dalszego korzystania z naszej oferty. BMCaK
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NAGRODY W WYSOKOŚCI 900 ZŁ: 
ANNA JAGACIAK – lekkoatletka, medalistka międzynaro-

dowych imprez sportowych. Podczas Igrzysk Frankofońskich w Ni-
cei zdobyła złoty medal w skoku w dal oraz w trójskoku. Wicemi-
strzyni Polski w skoku w dal oraz mistrzyni Polski w trójskoku.

MARTA MAZUREK – skrzypaczka, wyróżniana na konkur-
sach międzynarodowych. Podczas Międzynarodowego Konkursu 
Skrzypcowego w Zell an der Pram w Austrii zajęła 2 miejsce.

PRZEMYSŁAW MICHOCKI – tenisista, osiągający sukce-
sy na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Zdobywca 1 
miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Polski. Finalista turniejów 
międzynarodowych w grze indywidualnej oraz deblowej. Powoła-
ny na Indywidualne Mistrzostwa Europy w Moskwie.

KAROLINA PŁAZA – zdobywczyni 1 miejsca podczas Mi-
strzostw Polski Młodzików w Snowboardzie oraz medalistka Pu-
charu Polski. Brązowa medalistka MP w Wakeboardzie.

Już po raz siódmy najbardziej uzdolniona młodzież z naszego miasta 
odebrała nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Radę Miasta 
Puszczykowa. Nagroda przyznawana jest uczniom wyróżniającym się 
znaczącymi osiągnięciami w nauce, sporcie, pracy naukowej, 
artystycznej i kulturalnej oraz zadaniach promujących miasto. 

W tym roku nagrody oraz wyróżnienia odebrało 43 ucz niów. Wręczali je: prze-
wodniczący Rady Miasta Zbigniew Czyż oraz przewodnicząca Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka. Uzdolnionej młodzieży sukcesów gratu-
lował także burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek. 

 – Cieszę się, że mogliśmy w ten symboliczny sposób docenić wasze sukcesy 
i osiągnięcia. To niezwykłe, że nasze nieduże miasto ma tak wielu zdolnych, 
utalentowanych i pracowitych młodych ludzi rozsławiających Puszczykowo na 
arenach sportowych, olimpiadach i konkursach i muzycznych aulach– mówił do 
laureatów burmistrz A. Balcerek. 

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Solistów Lumen Vocale. 

WIKTORIA RUTKOWSKA – tenisistka, piąta w rankingu 
młodziczek Polskiego Związku Tenisowego. Wicemistrzyni Polski 
w grze singlowej i mistrzyni Polski w grze deblowej do lat 14. Bra-
ła udział w wielu turniejach międzynarodowych w grze indywidu-
alnej i deblowej, docierając do finałów oraz półfinałów.

ANNA SOBIERAJ – laureatka trzech Wojewódzkich Kon-
kursów Przedmiotowych: chemicznego, fizycznego oraz języka 
francuskiego. Wyróżniona w Międzynarodowym Konkursie Mate-
matycznym „Kangur”. Uzyskała międzynarodowy certyfikat języ-
kowy DELF z języka francuskiego na poziomie Bl.

KLAUDIA WALKOWIAK – laureatka Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego oraz Olimpiady Matematycznej Gim-
nazjalistów. Uczestniczka konkursów matematycznych. W III kla-
sie gimnazjum uzyskała średnią ocen 6,0 oraz przyznana jej zosta-
ła Nagroda Prymusa Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie za wybitne 
osiągnięcia naukowe.

NAGROdZONO NAJZdOLNIEJSZych
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ZUZANNA SZKLARSKA – laureatka Wojewódzkich Kon-
kursów Przedmiotowych: języka polskiego oraz języka angielskie-
go. Projektantka i administratorka nowej strony internetowej Gim-
nazjum nr 1. W III klasie gimnazjum uzyskała średnią ocen 5,89.

NAGRODY W WYSOKOŚCI 700 ZŁ: 
ANDRZEJ BIERNACKI – laureat Wojewódzkiego Konkur-

su Matematycznego; wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie 
Kangur Matematyczny. Zdobywca 3 miejsca w konkursie rejono-
wym Wiedzy Ogólnej „SUPERMÓZGI 2013”.

MICHAŁ GOLAŃSKI – laureat ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej z przyrody Olimpus; wyróżniony w Międzynaro-
dowym Konkursie Kangur Matematyczny. Laureat konkursów 
matematycznych, przyrodniczych i językowych.

MARTA JAJCZYK – lekkoatletka. Mistrzyni Powiatu szkół 
gimnazjalnych w biegu na 300 m przez płotki i brązowa medalistka 
Mistrzostw Wielkopolski Młodzików w tej samej konkurencji. 
W I klasie gimnazjum uzyskała średnią ocen powyżej 5,2.

MIESZKO KWAŚNIEWSKI – tenisista. W 2013 roku star-
tował w kilkunastu turniejach ogólnopolskich – w kilku z nich do-
tarł do finału gry deblowej. W rankingu Polskiego Związku Teni-
sowego plasuje się na 51 miejscu juniorów i 176 miejscu seniorów.

ALFRED OSSOWSKI – zawodnik żeglarski w sekcji wind-
surfingowej. Zajął 3 miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików 
(do lat 14) oraz 3 miejsce w Mistrzostwach Województwa Wielko-
polskiego (w kategorii do lat 16).

ZOFIA PAJSZCZYK – odnosząca sukcesy w zawodach ka-
rate na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i akademickim. 
Zdobywczyni miejsc medalowych w kategoriach indywidualnych 
i drużynowych w konkurencjach kumite i kata.

MICHAŁ SAMCIK – zdobywca 2 miejsca na X Międzyna-
rodowych Mistrzostwach Polski Wushu.

FILIP SKIBIŃSKI – pływak, osiągający sukcesy w zawodach 
o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Jego wyniki plasują go 
w pierwszej „dziesiątce” najlepszych pływaków kraju wśród 11-latków.

JAKUB WOLTMAN – laureat Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego; zdobywca 3 miejsca w XII konkursie „Złota 
Żabka” w dziedzinie matematyki. Osiągnął bardzo dobry wynik 
w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.

NAGRODY W WYSOKOŚCI 400 ZŁ: 
ANNA CZOMBIK – uczestniczka ogólnopolskich i woje-

wódzkich konkursów humanistycznych; wyróżniana w konkursach 
ogólnopolskich. Za osiągnięcia naukowe w minionym roku szkol-
nym otrzymała „Złotą Tarczę”.

WOJCIECH MAKOSZ – finalista Wojewódzkiego Konkur-
su Przyrodniczego.

MARIA MATUSZEWSKA – laureatka Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Polskiego. Dwa lata z rzędu zdobyła 1 miejsce 
w Międzygminnym Konkursie savoir-vivre „Obycie umila życie”.

JAN NAMYSŁ – judoka, osiągający liczne sukcesy w tej dys-
cyplinie. Mistrz Wielkopolski Szkól Podstawowych w Judo.

MARGARETA OHNSORGE – reprezentantka szkoły 
w międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach 
humanistycznych, przyrodniczych i matematycznych. Za osiągnię-
cia naukowe otrzymała „Złotą Tarczę”.

MARCIN POPŁAWSKI – wziął udział w wielu konkursach 
przedmiotowych, osiągając bardzo dobry wynik w Międzynarodo-

wym Konkursie Kangur Matematyczny oraz dobry wynik w Ogól-
nopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”.

OLIWIA PRZYCHODZKA – uczestniczka wielu konkur-
sów szkolnych; laureatka I stopnia z wyróżnieniem Olimpiady 
Wiedzy Archimedes z języka angielskiego.

MAXYMILIAN RYBCZYŃSKI – laureat XXXIX Olimpia-
dy Historycznej.

MARTYNA SYKULSKA – śpiewa w zespole Lumikulu, Lu-
petti oraz Piosenkowa krowa, z którymi koncertuje w całym kraju. 
Laureatka konkursów wokalnych.

KRZYSZTOF SZCZEPANIAK – wyróżniany w wojewódz-
kich i ogólnopolskich konkursach humanistycznych, fizycznych 
oraz muzycznych. 

MAJA SZKLARSKA – odnosi sukcesy w konkursach huma-
nistycznych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i ogólnopol-
skim. Reprezentowała szkołę w zawodach sportowych. W VI klasie 
szkoły podstawowej uzyskała średnią ocen 5,91. 

WOJCIECH WIERZCHOWIECKI – wyróżniany w kon-
kursach matematycznych np. Kangur i Alfik oraz w konkursach 
humanistycznych. Za osiągnięcia naukowe w minionym roku szkol-
nym otrzymał „Srebrną Tarczę”. 

MARCELINA WINKOWSKA – lekkoatletka. Zajęła 1 
miejsce w finale wojewódzkim XIV Gimnazjady w biegu na 100 
m. Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. 

WERONIKA WOJDA – uczestniczka turniejów badminto-
nowych. Mistrzyni Puszczykowa w kategorii klas 3-6. 

NATALIA ZAWADA – reprezentuje szkołę w międzyszkol-
nych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach humanistycznych 
i przyrodniczych. Śpiewa w chórze szkolnym i scholi parafialnej. 
Za osiągnięcia naukowe otrzymała „Złotą Tarczę”. 

MARTA ZAWADZKA – finalistka Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Literatury i Języka Polskiego. 

   WYRÓŻNIENIA: 
SZYMON CZAJOR – najlepszy bramkarz międzynarodowe-

go turnieju Volkswagen Junior Masters Cup drużyn rocznika 2001. 
MARCELINA DUDA – reprezentantka szkoły na zawodach 

sportowych na szczeblu miasta i powiatu. 
OLIWIA NOWICKA – wyróżniona w Międzynarodowym 

Konkursie Kangur Matematyczny. 
DAWID PASLER – wyróżniony w Międzynarodowym Kon-

kursie Kangur Matematyczny. 
JACEK PODHAJNY – wyróżniony w Międzynarodowym 

Konkursie Kangur Matematyczny. 
MACIEJ POPŁAWSKI – wyróżniony w Międzynarodowym 

Konkursie Kangur Matematyczny. 
MACIEJ POPŁONYK – wyróżniony w Międzynarodowym 

Konkursie Kangur Matematyczny. 
JOANNA SYKULSKA – wiolonczelistka i dyrygentka. Od 

marca 2012 do stycznia 2013 roku przebywała w Boliwii, gdzie 
prowadziła szkołę muzyczną oraz chór, z którym brała udział w fe-
stiwalach. 

AMELIA TĘŻYCKA – wyróżniona w konkursie językowym 
oraz w zawodach sportowych. 

MICHALINA TĘŻYCKA – wyróżniona w Międzynarodo-
wym Konkursie Kangur Matematyczny. n
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śWIęTO PLUSZOWEGO MISIA
25 listopada swoje święto obchodziły uwielbiane przez wszystkie 
dzieci i dorosłych pluszowe misie. Z tej okazji gościliśmy 
w Bibliotece przedszkolaki z Przedszkola „Pracowite Pszczółki” 
oraz „Floh”. świętowaliśmy też wspólnie u „Leśnych Przyjaciół”. 

Dzieci wysłuchały historii powstania 
pluszowego misia, obejrzały zniszczone-
go, nieszanowanego misia, opowiedziały 
jak należy traktować swoje pluszami, by 
zawsze były piękne i zadbane. Wzięły 
też udział w konkursie wiedzy o praw-
dziwych niedźwiedziach i w konkursie 

SPOTKANIA 
Z TEATREM
dLA dZIEcI

STycZEń
16.01.2014   godz. 17:00 „Były sobie krasnoludki”  

(aktorzy) – bilet 5 zł.
22.01.2014  godz. 11:00 „Czerwony Kapturek” 

(aktorzy) – bilet 5 zł.
LUTy

06.02.2014  godz. 17:00 „Na dworze Króla Mrozu”  
(aktorzy) – bilet 5 zł.

12.02.2014  godz. 11:00 „Domek w lesie” 
(Teatr Cieni Latarenka) – bilet 5 zł.

MARZEc
06.03.2014  godz. 17:00 „Żabi Król”  

(Teatr Cieni Latarenka) – bilet 5 zł.
19.03.2014  godz. 11:00 „Fintikluszki – folkowe okruszki” 

(aktorzy+kukiełki) – bilet 5 zł.
KWIEcIEń

02.04.2014  godz. 11:00 „Wiosna u Kubusia Puszatka” 
(aktorzy) – bilet 5 zł.

24.04.2014  godz. 17:00 „Latający kufer” (aktorzy) – bilet 5 zł.
MAJ

07.05.2014  godz. 11:00 „O Panience Miotełce co sprzątać 
nie chciała”

Bezpłatne KURsy KoMpUteRowe ecdl 
Zapraszamy:

• osoby w wieku od 18-24 lat, 
• bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz pracujące, 
• zamieszkujące powiat: poznański, gnieźnieński, jaro-

ciński, słupecki, średzki, śremski lub wrzesiński,
• posiadające co najwyżej średnie wykształcenie, do skorzy-

stania z bezpłatnych kursów komputerowych: eCdL 
start lub eCdL Core organizowanych 

• w okresie XII 2013 – XII 2014, w ramach projektu: Zdo-
bądź certyfikat eCdL – zostań konkurencyjny na rynku 
pracy! realizowanego przy współudziale środków z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

Kursy mają na celu przygotowanie do zdobycia certy-
fikatu ECDL, zwanego europejskim Komputerowym 
Prawem Jazdy i honorowanego w 148 krajach świata.

czyM jest ecdl?
european Computer driving Licence to w dosłow-

nym tłumaczeniu europejskie Komputerowe Prawo 
Jazdy. Jest to certyfikat poświadczający, że jego posia-
dacz potrafi prawidłowo wykonywać na komputerze oso-
bistym podstawowe zadania. Pracodawcy to doceniają.

Dzięki certyfikatowi :w
– wzrośnie Twoja pozycja na rynku pracy
– wzrośnie Twoja mobilność
–  wzrośnie Twoja szansa na znalezienie pracy w Europie 

i na świecie
Więcej informacji na stronie www.euronauka.eu lub 

w biurze projektu:
euronauka, ul. Harcerska 18
63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 286 49 64 wew. 102
kom. 723 388 286
e-mail: ecdl@euronauka.eu

BAJARZE OPOWIAdAJą 
Bibliotek Miejsca Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie 
przy ul. Wysokiej 1 zaprasza dzieci na spotkania 
z bajarkami i bajarzami.
Przyjdź i posłuchaj jak inni opowiadają baśnie.
Spotkanie z baśniami Andersa już 9 stycznia o godz. 17.00.
Natomiast 17 lutego o godz. 17.00 dzieci spotkają się z ba-
śniami skandynawskimi. Wstęp wolny. 

plastycznym z misiem w roli głównej. 
Ważnym momentem spotkania była pre-
zentacja książek z misiowymi bohatera-
mi. Wszystkie przypadły dzieciom do 
gustu, dlatego każda z grup wypożyczy-
ła po kilka egzemplarzy. Wspaniała za-
bawa, ogromna wiedza dzieci na temat 

misiów pluszowych i nie tylko zaowoco-
wała małym słodkim co nieco na zakoń-
czenie zajęć. BMCaK
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Od pierwszych taktów wiadomo było, że koncert 
Sławka Wierzcholskiego i Nocnej Zmiany Bluesa,  
to będzie interesujący wieczór. 

Od pierwszych dźwięków wyczuwało się także, iż wypeł-
niająca salę publiczność kocha bluesa. Klimat tego spotkania 
był niezwykły i wyjątkowy. Myślę, że w CAK wygodnie za-
siedli oddani słuchacze tych harmonijnych, wyrafinowanych 
dźwięków. Widownia natychmiast zespoiła się z wykonawca-
mi: Sławkiem śpiewającym i grającym na harmonijce ustnej 
oraz trzema gitarzystami i perkusistą. Wszyscy muzycy grali 
niezwykle elektryzująco, a widownia nie szczędziła swoich 
gardeł i dłoni wybijających rytmy i gromko oklaskując kon-
certujących. Muzykę i słowa śpiewanych tekstów napisał 
Sławek Wierzcholski. Zespół wykonał m.in. tak znane utwo-
ry jak „Jolin Lee Kooker”, „Zakratowana cela” czy „Chory 
na Bluesa”. Przez 1,5 godz. dawali z siebie wszystko. 

Popis wirtuozerii na najwyższym poziomie. Dlatego nie 
można się dziwić, że byli owacyjnie przyjmowani w niemal 
wszystkich krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych. Był 
to ambitny, pełen empatii i pięknej muzyki wieczór. Tak 
wzruszająco działała na nas magia bluesa. Gina Fajfer

BLUES JEST dOBRy NA WSZySTKO 

TANEcZNE ANdRZEJKI dLA dZIEcI W BIBLIOTEcE 
MIEJSKIEJ W PUSZcZyKOWIE
W przedostatni listopadowy wieczór odbyły się 
w Bibliotece Miejskiej Andrzejki dla dzieci.  
Tym razem wróżby na najbliższy rok czyniono 
podczas imprezy w klimacie Gwiezdnych Wojen. 

Pod czujnym okiem czterech Mistrzów Jedi: Anny Zi-
mowskiej i wolontariuszek, uczestnicy zdobywali kolejne 
umiejętności i sprawności, dzięki którym później mogli wziąć 
udział w tanecznych konkurencjach. Największą radość spra-

wiła nauka władania świecącym mieczem oraz pokaz ko-
smicznych laserów. Dzieci bawiły się jak zwykle fantastycz-
nie, mimo późnej godziny nie przejawiały zmęczenia i ochoty 
szybkiego powrotu do domu. Życzymy, aby wszystkie szczę-
śliwe wróżby spełniły się jak najszybciej. 

dziękujemy serdecznie wolontariuszkom: Zuzannie 
szklarskiej, darii trzebiatowskiej i anecie trzebiatow-
skiej, za wspaniałą współpracę, zabawę z dziećmi, ogromne 
serce i uśmiechy towarzyszące nam cały wieczór. BMCaK

bal karnawałowy dla dzieci 
„Podróż Przez Świat baJek”

24 stycznia w godz. 19:00-22:00 odbędzie się balik kar-
nawałowy dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

Tematem spotkania jest „Podróż przez świat bajek”, 
stąd wszystkich chętnych zapraszamy w bajkowych prze-
braniach. Koszt 20 zł. 

Zapisy od 8 stycznia w Bibliotece Miejskiej. 
Zapraszamy serdecznie.
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AKAdEMIA SENIORA ZAPRASZA
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz 

serdecznie zaprasza studentów Akademii Seniora 
i wszystkich chętnych na warsztaty:

język angielski  – poniedziałki godz. 15.00
Tai-chi  – piątki godz. 11.00 

Koszt 20 zł/miesiąc
Zapraszamy na bezpłatne spotkania ze scrabble 

w czwartki godz. 12.00

17grudzień 2013Echo Puszczykowa
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LAS PUSZcZyKOWO 
POdSUMOWUJE SEZON
Po utrzymaniu się w klasie okręgowej, drużynę Lasu 
Puszczykowo spotkały ogromne zmiany. Za długo
letnią współpracę podziękował trener łukasz 
Wojciechowski, który wraz z drużyną wywalczył 
pierwszy w historii klubu awans do ligi okręgowej. 

Z drużyną pożegnało się również kilku podstawowych 
graczy. Nowym trenerem został Darek Janicki. Po krótkim 
okresie przygotowawczym, w którym drużyna Lasu roze-
grała 5 sparingów, przystąpiono do ligowych zmagań. 
W rundzie jesiennej KP Las rozegrał piętnaście spotkań, 
z czego dwa w Pucharze Polski. Po pierwszych czterech 
meczach ligowych Las zgromadził trzy punkt wygrywając 
z drużyną Lechita Kłecko. Po zakończeniu rundy jesiennej 
drużyna powiększyła dobytek punktowy do czterech oczek 
remisując z Sucharami Suchy Las. Nasz zespół zakończył 
rundę jesienną na przedostatnim miejscu. W Pucharze Pol-
ski drużyna zagrała dwa mecze, pokonując wyżej notowaną 
w lidze Wartę Śrem i przegrywając następną rundę z EWPA 
Komorniki.

Do drużyny przybyło kilku nowych zawodników, kadrę 
pierwszego zespołu zasili również wychowankowie, którzy 
weszli w szeregi pierwszej drużyny z ekip młodzieżowych. 

Przedostatnie miejsce w tabeli nie jest powodem do chwa-
ły, ale wiadomym jest, że potrzeba czasu na „zgranie” nowo 
powstającej drużyny i zintegrowanie jej z nowym trenerem.

Oprócz drużyny seniorów, w Las Puszczykowo trenują rów-
nież młodsi piłkarze m.in. chłopcy z rocznika 2000-2003, czyli 
trampkarze oraz Orliki, czyli chłopcy z rocznika 2004-2007. 
Trenerem trampkarzy jest również Darek Janicki, natomiast 
ekipie orlików „szefuje” legenda klubu Leopold Lipiński.

Obie drużyny zaczynają swoją przygodę piłkarską. Obie 
biorą też udział w rozgrywkach pod patronatem Wielkopol-
skiego Związku Piłki Nożnej. Młodzi zawodnicy wykazują 
duże zaangażowanie i chęć walki na boisku. Klub zamierza 
stworzyć również drużynę juniorów starszych roczników – 
1996 i młodsi.

Obecnie treningi w Puszczykowie odbywają się dwa razy 
w tygodniu:
• Seniorzy – wtorek, czwartek godz. 18.00-20.00 – boisko 

Orlik Nowe Osiedle 
• Trampkarze – wtorek 18.00-19.30 sala gimnastyczna Szko-

ła Podstawowa nr.1 
• czwartek 19.00-21.00 sala gimnastyczna Szkoła Podstawo-

wa nr 2
• Orliki – wtorek 18.00-19.30 i czwartek 19,00-20.30 sala 

gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 2 
Zarząd klubu zaprasza wszystkich chętnych chcących za-

silić szeregi Lasu Puszczykowo do udziału w treningach.
Informacje o klubie, treningach dostępna są na stronie in-

ternetowej: www.kplas.futbolowo.pl n

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim zawodnikom KP LAS Puszczykowo 

życzymy sportowych sukcesów 
natomiast kibicom i miłośnikom 

niezapomnianych meczowych wrażeń 

Zarząd KP Las Puszczykowo

TRZEcIA W WIELKOPOLScE
O sportowej pasji do biegania nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 
Agata Akuszewska pisaliśmy już na łamach Echa Puszczykowa. 

W tym sezonie, podobnie jak w roku ubiegłym, również osiągnęła bardzo dobry 
wynik w zawodach GRAND PRIX Wielkopolski w półmaratonie.

W tym roku pani Agata wybiegła III miejsce w kategorii OPEN kobiet. Wynik 
cieszył tym bardziej, że w samym środku sezonu zawodniczka zmagała się z poważ-
ną kontuzją nogi. Jednak upór i determinacja pomogły w dokończeniu cyklu biegów. 
Tym bardziej gratulujemy!!! sP1 Puszczykowo

sport
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11 grudnia na cmentarzu komunalnym w Kaliszu pożegnaliśmy Panią Alicję Mecwaldowską. Pe-
dagoga, wychowawcę, przyjaciela. Człowieka wiele znaczącego dla Puszczykowa i okolic. W latach 
70-tych tworzyła i przez wiele lat kierowała internatem przy Liceum Ogólnokształcącym. Wtedy internat 
był domem nie tylko dla tych mieszkających daleko od szkoły, ale i drugim domem dla wielu niepo-
kornych i trudnych. Pani Mecwaldowska wszystkich akceptowała, rozumiała i prowadziła nas-wówczas 
nastolatków, w dorosłe życie. Nie szczędząc mądrych rad człowieka skromnego, prawego i dobrego.

Mieszkałam w internacie 4-lata. Do dziś wspominam m.in święto 1 Października. Święto interna-
tu wymyślone przez Panią Alę, na które przyjeżdżaliśmy jeszcze po maturze.

Jako studentka iV roku Pedagogiki znów znalazłam się pod skrzydłami Pani Mecwaldowskiej, przyjmując 
Jej propozycję pracy w Mosinie, w Poradni Wychowawczo-Zawodowej (dzisiejsza Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna ). Kolejnej placówce stworzonej przez Nią od podstaw. Jej wiedza, wyjątkowe postrzeganie czło-
wieka, intuicja psychologiczna i mądrość życiowa, pozwoliła nam pracownikom, zgłębiać i rozwijać w wyjątko-
wej atmosferze, tajniki dziecięcych problemów. Pani Mecwaldowska była nie tylko naszą przełożoną, ale 
także mentorem i osobą zaufaną. Nieraz powierzałyśmy Jej osobiste problemy i domowe kłopoty.

Poradnia stworzona przez Alicję Mecwaldowską funkcjonuje do dziś. A historia zatoczyła koło – od marca 
b.r. Poradnia mieści się w budynku internatu.

Anna Scheffler-Teklik
* * *

żegnamy Drogą Panią Alę. żegnamy człowieka, który spokojnie przechodził przez zgiełk i pośpiech życia, 
jakby zawsze pamiętał o potrzebie ciszy, w której tak często rozmyślał i której wartość doceniał. żyła Pani 
w przyjaźni ze wszystkimi, nie wyrzekając się przy tym samej siebie. W każdym potrafiła Pani odnaleźć coś 
godnego uwagi i szacunku, każdy miał szansę, by zdobyć Pani sympatię i uznanie. umiejętność słuchania, 
ciepły życzliwy uśmiech, zainteresowanie naszymi losami nie tylko w czasach internatu i szkoły, ale i długo 
po jej ukończeniu.

Taką mamy Panią w pamięci i taką pozostanie Pani w naszych sercach. Po ludzku trudno nam zrozumieć, 
że się żegnamy!

 Beata Nowak-Degler

aLicJa mecwaLdowska 1929–2013 r.

  data ur.  data zg.

Roszyk Jacek Kazimierz 30.VII.1954 24.XI.2013
Baranowski Roman 19.VII.1964  2.XII.2013

 data ur.  data zg.

ODESZLI

BEZPłATNA MAMMOGRAFIA 
21 stycznia 2014 r. przy Szkole Podstawowej nr 1  
(od ul. Podgórnej) w Puszczykowie  
w godz. 9.00–17.00 będą odbywały się bezpłatne 
badania mammograficzne. 

W badaniach mogą wziąć udział mieszkanki Puszczyko-
wa w wieku 50-69 lat, które nie odbywały takiego badania 
w ciągu ostatnich 2 lat lub w roku 2013 w ramach Programu 

profilaktycznego otrzymały wskazania do wykonania powtór-
nych badań. 

Aby uniknąć kolejki, konieczna jest wcześniejsza rejestra-
cja telefoniczna pod nr 61 222 37 00 lub 510 137 571,  
61 44 81 384 (od poniedziałku do piątku w godz. 9–16). Przy 
zapisie wymagane jest podanie nr PESEL. 

Badania wykonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej Diagnostyka Largo z Poznania n

Pieszak Tadeusz Władysław 27.IX.1930 2.XII.2013
Chrostowska Wanda  7.III.1921 5.XII.2013

W dNIAch 24 I 31 GRUdNIA 2013 R. 
URZąd MIEJSKI cZyNNy BędZIE W GOdZ. 7.30 – 12.00
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W Warszawie, 14 listopada br. 
odbyła się Gala Sportowej Polski 
2013, której celem jest 
wyróżnienie osób budujących 
sportowe oblicze gminy oraz 
promujących sport i rekreację. 
Jednym z laureatów w kategorii 
Pasjonat Sportowej Polski została 
Joanna hejnowicz, kierownik 
centrum Animacji w Puszczykowie. 

– Czym zajmuje się kierownik 
Cas?

 – Kierownik CAS to osoba, która 
swoje działania skupia na zaproszeniu 
mieszkańców, sportowców, dzieci, mło-
dzieży, kobiet, mężczyzn – po prostu 
wszystkich – do uprawiania sportu. Za-
rządzam też obiektami sportowymi w na-
szym mieście, zatrudniam pracowników 
je obsługujących, proponuję, organizuję 
i nadzoruję imprezy organizowane przez 
CAS, zajmuję się ich promocją i finanso-
waniem, współpracuję z organizacjami 
z terenu Puszczykowa w zakresie sportu 
i rekreacji, współpracuję ze szkołami 
w zakresie eliminacji miejskich i powiato-
wych w sporcie szkolnym. Oprócz tego 
odpowiadam oczywiście za budżet mojej 
jednostki, tak, więc opracowuję projekt 
planu finansowego i sprawozdania z dzia-
łalności CAS. Piszę również relacje z na-
szych imprez.. np. dla Echa Puszczykowa.

– a czym zajmuje się po pracy Pa-
sjonat sportowej Polski?

 – Właściwie.. to nie wiem, kiedy je-
stem „po pracy”. Strój oficjalny zamie-

PASJONAT SPORTU Z PUSZcZyKOWA
Rozmowa z Joanną Hejnowicz, kierownikiem centrum Animacji Sportu

niam na dres i biegnę na zajęcia dla 
najmłodszych z klas 1-3, na trening pił-
ki siatkowej sekcji dziewcząt klubu MKS 
Puszczykowo, na zajęcia nordic wal-
king. Weekendy spędzam na sali gimna-
stycznej – obecnie na rozgrywkach 
Puszczykowskiej Ligi Piłki Siatkowej, 
na meczach mojego zespołu kadetek, na 
rozgrywkach kadetów, na meczach se-
niorów MKS Puszczykowo. Czasem or-
ganizuję spotkania andrzejkowe, świą-
teczne, karnawałowe dla siatkarskiej 
młodzieży. Czasem jadę do Wielkopol-
skiego Związku Piłki Siatkowej, bo 
przecież dokumentację trzeba uzupeł-
niać. Wieczorami siedzę przed kompute-
rem i albo opracowuję konspekty tre-
ningów, albo kontaktuję się z sędziami 
i zespołami z ligi kadetek i kadetów pił-
ki siatkowej. Jest grudzień, a ja już my-
ślę o obozie sportowym, który będzie 
w lipcu. Wezmę dwa tygodnie urlopu 
i jako trener pojadę pracować z cudow-
ną puszczykowską młodzieżą. I nie mó-

wieczoRaMi – Biegaj z naMi!
 Miło nam zaprosić do wspólnego biegania w każdy 
wtorek o godz. 20.30. Start i meta na Rynku  
w Puszczykowie. 

Początkującym – pomożemy i poradzimy, zaawansowa-
nym będziemy wdzięczni za wsparcie i wszelkie wskazówki. 
Postaramy się dostosować tempa i dystanse do każdego po-
ziomu biegaczy. Chcemy tymi spotkaniami zacząć „godziny 
biegowe” – tj. czas, kiedy na naszych ulicach zwiększy się 
ilość biegaczy, by było łatwiej pokonać ewentualną obawę 

wię tego z przekąsem. Oni tacy są. Cu-
downi, pracowici, weseli, mądrzy. Kie-
dy słyszę, że młodzież jest nie do wytrzy-
mania, po prostu nie wierzę. Bo ja na 
taką dotąd nie trafiłam.

A jeśli się trafi wolny weekend, to 
jadę na konferencję – ostatnio z treningu 
funkcjonalnego. Ciągle myślę o studiach 
podyplomowych z psychologii sportu. 

– na co w przyszłym roku mogą li-
czyć puszczykowscy miłośnicy aktyw-
nego spędzania wolnego czasu?

 – Na pewno chciałabym zrealizo-
wać te imprezy, które już się w Puszczy-
kowie zadomowiły: w maju – Polska 
biega, sportowe Dni Puszczykowa 
w czerwcu, turnieje brydża sportowego, 
zajęcia i rajdy nordic walking, ligę siat-
kówki i tenisa stołowego, zajęcia jogi 
i street workout. Chcemy wprowadzić na 
wiosnę ligę koszykówki, a latem – na 
prośbę mieszkańców – rajdy rowerowe. 
Zawsze zapraszam na stronę www.ca-
spuszczykowo.pl oraz do uruchomienia 
w swoim telefonie powiadamiania smso-
wego przez Miasto (sms o treści ZAPISZ 
01 na nr+48 664 071 153). 

A na koniec pozwolę sobie w imie-
niu wszystkich pracowników CAS 
i własnym złożyć Czytelnikom Echa 
Puszczykowa najcieplejsze życzenia 
spokojnych i uśmiechniętych Świąt Bo-
żego Narodzenia. Niech ten czas będzie 
wytchnieniem i oczekiwaniem na speł-
nienie dziecięcych marzeń, że na świe-
cie zdarzy się cud. n

i zwykłą niechęć do wyjścia wieczorem na ulicę. Zimowe 
wieczory są doskonałym czasem do biegania, powietrze jest 
wilgotne, bez wiosenno-letniego kurzu i pyłków, a niskie 
temperatury naprawdę nie przeszkadzają. A złapana w grud-
niu kondycja i zgubione kalorie – bezcenne. Z doświadczenia 
wiemy, że jak mży – biegnie się lepiej!

Jeżeli nie chcesz oglądać x-tego odcinku serialu, tych sa-
mych złych wiadomości – przyjdź do nas na Rynek i biegaj 
z nami! 

Jeżeli masz inne propozycje, co do pory i dnia – napisz do 
nas: pts@ptspuszczykowo.pl, Pytania można tez kierować do 
Magdy Kowalskiej 603 880 012 lub Krzysztofa Czekalskiego 
695 623 893. Pts
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MIKOłAJKI Z KIJKAMI
Mimo szalejącego Ksawerego, 7 grudnia udało się 
zaprosić mieszkańców Puszczykowa na Mikołajkowy 
Rajd Nordic Walking. 

Start i meta jak zwykle znajdowały się na terenie Centrum 
Animacji Sportu przy ulicy Kościelnej. Tym razem na uczest-
ników czekały mikołajkowe czapki, które miały chronić 
przed wiatrem i zimnem, a na koniec tradycyjnie ognisko 
z kiełbaskami i ciepła herbata. Jak na zamówienie wiatr się 
uspokoił, a uczestnicy mogli spokojnie spacerować z kijami 
po przepięknych, ośnieżonych terenach naszego Miasta 
i Wielkopolskiego Parku Narodowego. Kolejny rajd już 
w styczniu. Pomaszerujemy dla Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Zapraszamy!  /Cas/Joanna Hejnowicz

WędKARZE ZAKOńcZyLI SEZON 
17 listopada wędkarze puszczykowskiego koła rozegrali ostatnie w tym 
sezonie zawody. Już drugi raz wędkowali na Warcie w Obrzycku. 

Pasjonująca rywalizacja wyłoniła na-
stępujących zwycięzców: Michał Polow-
czyk zajmując pierwsze miejsce wyprze-
dził rywali o ponad kilogram, wyławiając 
3,250 gr. ryb. Drugie miejsce na podium 
przypadło Jackowi Genslerowi z wagą 
1,910 gr., trzecią pozycję na podium zajął 
Stanisław Szulc. 

Obecny sezon obfitował w dobre po-
łowy. Wędkarze naszego Koła stanęli na 
wysokości zadania, aktywnie biorąc 
udział w zawodach. Wykorzystaliśmy 
w pełni sprzyjającą aurę i niemal do po-
czątku grudnia rywalizowaliśmy nad 
wodami Okręgu PZW w Poznaniu. Ob-

szerniejsza relacja z sezonu 2013 ukaże 
się w styczniowym numerze „Echa 
Puszczykowa”. Tam zapoznają się pań-
stwo ze statystykami, wynikami rocznej 
rywalizacji i planami na nowy rok 2014.

W tym roku chciałbym zaprosić człon-
ków Koła na walne zebranie sprawozdaw-
cze, które odbędzie się 29.12.2013 w sie-
dzibie BMiCAK (przy ul. Wysokiej 
w Puszczykowie) o godzinie 10:00. 
W przypadku braku quorum zebranie roz-
pocznie się o 10:15. Wstęp tylko dla 
członków, którzy opłacili składki człon-
kowskie na rok 2013. 

Sekretarz Koła, adam stefaniak

Z okazji zbliżającego się 
Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku, 
pragniemy złożyć 

najserdeczniejsze życzenia 
mieszkańcom Puszczykowa, 
wszystkim którzy wsparli 

naszą działalność w mijającym roku, 
Radzie Miasta, Burmistrzowi Miasta 
i pracownikom Urzędu Miejskiego, 
oraz członkom Koła i ich rodzinom. 

Aby przy świątecznym stole 
nie zabrakło światła 

i ciepła rodzinnej atmosfery, 
a Nowy Rok niósł ze sobą 
szczęście i pomyślność.

Zarząd Koła nr 41 
przy uM w Puszczykowie

BRydżOWE MIKOłAJKI
Jak co roku zimą – brydżyści spotkali się na 
Mikołajkowym Turnieju Brydża Sportowego. 

Również dla nich CAS przygotował mikołajkowe cza-
peczki. W sobotnie popołudnie 7 grudnia najlepsi okazali 
się: Andrzej Kędzierski i Grzegorz Proniewicz – 1 miejsce, 
Jerzy Ozorowski i Teodor Sosiński – 2 miejsce, Jerzy Ro-
dziewcz i Jerzy Stefanowski – 3 miejsce.

/Cas/Joanna Hejnowicz
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W grudniowym numerze sylwetki kolejnych kandydatów. 
Więcej informacji o plebiscycie i kandydatury puszczykow-
skich sportowców ze zdjęciami można zobaczyć na stronie 
www.ptspuszczykowo.pl i na facebook’u: www.facebook.com/
PuszczykowskieTowarzystwoSportowe

WOJcIEch SZKUdLARcZyK – 27 LAT
Badmintonista, trenujący w Warszawie. W swojej karie-

rze wielokrotnie stawał na podium zawodów rangi mistrzow-
skiej. W 2012 zdobył złoty medal w turnieju międzynarodo-
wym Polish Open w grze podwójnej mężczyzn oraz brązowy 
medal Akademickich Mistrzostw Świata w grze mieszanej 
w Korei. W tym roku w Białymstoku podczas Indywidualnych 
Mistrzostw Polski zdobył złoty medal w grze mieszanej oraz 
srebrny medal w grze podwójnej mężczyzn. Do tegorocznych 
trofeów dołączył: srebrny medal Międzynarodowych Mi-
strzostw Polski w grze mieszanej w Warszawie, V miejsce na 
Uniwersjadzie w Kazaniu w grze mieszanej, złoty medal Mię-
dzynarodowych Mistrzostw Holandii w grze podwójnej męż-
czyzn w Velo oraz złoty medal Międzynarodowych Mi-
strzostw Bułgarii w grze podwójnej mężczyzn w Sofi. 

MAREK GRUchOT – 27 LAT
długodystansowiec trenujący w Puszczykowie. Do 

swoich największych sukcesów zalicza przebycie drogi „Od 
Klopsa do długodystansowca” – czyli zwycięstwo z nadwagą 
(ponad 30kg) i ukończenie 14. Poznań Maraton w czasie 
4h15’09”. Od 11 lutego, kiedy to pierwszy raz założył buty 
do biegania, przebiegł już ponad 1500km. Uczestniczył też 
w 3. Lubońskim Biegu Niepodległości na 10km, zakończo-

nym nowym rekordem życiowym na tym dystansie: 45’40”. 
Biegając ciągłe udowadnia sobie, że „jutro” jest w stanie 
osiągnąć to, co „wczoraj” wydawało się nieosiągalne.

KAROLINA PłAZA – 12 LAT
snowboardzistka i wakeboardzistka. trenuje w klubie 

extremalta Poznań-snowboard , Klub Wakespot owiń-
ska-wakeboard.

W swojej snowboardowej karierze „zaliczyła” już złoto 
Mistrzostw Polski Młodzików 2013, srebro Pucharu Polski 
Slalom 2013, srebro Zimowych Igrzysk Szkół Niepublicz-
nych 2013, złoto Mistrzostw Polski „Family Cup” 2013, zło-
to Pucharu Poznania 2013, złoto Grand Prix 2013, srebro 
Mistrzostw Puszczykowa 2013. Ma też na swoim koncie brąz 
w Mistrzostwach Polski w Wakeboardzie. Jak mówi, jeden 
sport pomaga jej w trenowaniu drugiego, a obie dyscypliny 
dają moc adrenaliny.

ALEKSANdER łUcZAK – 20 LAT
narciarz alpejski i biegacz trenujący „tam gdzie spad-

nie śnieg”. Wśród swoich sportowych sukcesów wymienia 
15 lokatę w Mistrzostwach Polski Juniorów w S.C., miejsca 
w pierwszej 20 w Mistrzostwach Polski Juniorów w SL,GS 
oraz pokonanie poznańskiego maratonu z czasem 3h 10min, 
co dało około 280 miejsca w klasyfikacji generalnej. Na swo-
im koncie ma też I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Pol-
ski Instruktorów, 4 miejsce w Mistrzostwach Polski Instruk-
torów, 13 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów SG. 
Zapewnia, że kocha góry, nawet jak wieje, jest gęsta mgła, 
a mróz odmraża palce. 

MAGdALENA STRóżyK – 26 LAT
uprawia akrobacje szybowcowe w aero-

klubie Poznański im. Wandy Modlibow-
skiej. W swojej karierze sportowej sięgała po 
najwyższe trofea w tej dyscyplinie. W tym 
roku w Finlandii zdobyła tytuł Mistrza Świata 
w Akrobacji Szybowcowej w klasyfikacji ze-
społowej, a rok wcześniej w Słowacji wywal-
czyła III miejsce (także w klasyfikacji zespoło-
wej). W 2012 roku była też I vice Mistrzynią 
Polski w Akrobacji Szybowcowej w Jeleniej 
Górze. 

W 2011 r. otrzymała ogólnoświatowe wy-
różnienie BEST WOMAN PILOT na Mistrzo-
stwach Świata, World Advanced Glider Aero-
batic Championships. W 2011r. w Toruniu, 
wylatała też Mistrza Polski w Akrobacji Szy-
bowcowej. Jak mówi, nie wyobraża sobie ani 
jednego dnia bez latania. n

WyBIERAMy SPORTOWcA ROKU
W listopadowym numerze Echa Puszczykowa prezentowaliśmy pierwsze sylwetki sportowców 

uczestniczących w Plebiscycie na Puszczykowskiego Sportowca 2013 roku 
organizowanym przez Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe.



NIE dALI SZANS RyWALOM 
16 listopada w poznańskim centrum Tenisowym 
„Arena” odbył się turniej badmintona pod 
patronatem Polskiej Ligi Badmintona. 

W turnieju nie zabrakło zawodników klubu PTS Puszczy-
kowo. Ich łupem padły dwa finały: w grze pojedynczej męż-
czyzn i deblu mężczyzn. W finale singla spotkali się Kuba 

Janaszek z Pawłem Niewolińskim , gdzie lepszy okazał się 
ten pierwszy wygrywając cały turniej. Mateusz Wilczek zajął 
czwarte miejsce. Natomiast jego deblowy partner Przemek 
Janaszek uplasował się na 5 pozycji. 

W grze deblowej para naszych zawodników w składzie 
J.Janaszek/P.Niewoliński pokonała w finale klubowych ko-
legów M.Wilczek/P.Janaszek. W turnieju wystąpił jeszcze 
młodziutki Wojtek Pawlik, który zakończył turniej na 41 
miejscu. Pts

Za nami kolejne Mistrzostwa Puszczykowa 
w Badmintonie organizowane przez Puszczykowskie 
Towarzystwo Sportowe. Podczas zawodów 
zorganizowanych 23 listopada rozegrano ponad  
50 zaciętych i emocjonujących pojedynków. 

PUSZcZyKOWO ZAGRAłO 
W BAdMINTONA

Turniej rozpoczął się od rywalizacji w kategorii dziewcząt 
klas 1-3. Najlepsza w tej kategorii okazała się Marysia Leciej, 
która wygrała w finale z Matyldą Niedbałą. Trzecie miejsce 
zajęła Wita Lis, a czwarte Julka Więcławska. W kategorii naj-
młodszych chłopców rywali zdeklasował Oskar Przybylak, 
pokonując w finale Grzesia Janaszka. Mecz o trzecie miejsce 
również dostarczył wielu emocji. Olek Leciej pokonał w nim 
Przemka Bukowieckiego. Kolejną rozegraną kategorią była 
grupa dziewcząt klas 4-6. Pierwsze miejsce zajęła Weronika 
Wojda wygrywając z Gabi Ossowską. Na trzeci miejscu upla-
sowała się Martyna Wojdat. Bardzo wielu wrażeń dostarczyła 
kolejna grupa zawodników – chłopcy klas 4-6. W tej najlicz-
niejszej grupie badmintonistów pierwsze miejsce zajął Kajtek 
Jeziak , który w finale pokonał Kubę Mazurka. W emocjonu-
jącym meczu o brąz, po trzysetowym, bardzo wyrównanym 
pojedynku Kuba Mikołajczak wygrał z Kubą Standarem. 
W pojedynku gimnazjalistów Mateusz Kędziora pokonał Tym-
ka Wojdata. Po zakończeniu pojedynków w grupach dziecię-

cych i młodzieżowych rozpoczęły się mecze w kategorii OPEN 
i Wesołego Amatora. W OPEN pierwsze miejsce zajął Paweł 
Bakun, który w bardzo ciekawych pojedynkach i efektownych 
akcjach pokonał drugiego Przemka Janaszka i trzeciego Mate-
usza Kędziorę. W Wesołym Amatorze Marek Kędziora nie dał 
szans rywalom zdobywając pierwsze miejsce. Drugie miejsce 
zajął Marcin Rembowski, zaś trzecie miejsce Witold Styła.

Pary w grach podwójnych były tworzone na podstawie 
przetasowania zawodników z kategorii Open i Wesoły Ama-
tor. Utworzonych zostało pięć par, a zawodnicy grali syste-
mem każdy z każdym. Pierwsze miejsce zajęła para M.Kę-
dziora/J.Janaszek pokonując drugą parę turnieju M.Rembow-
ski/ P.Janaszek i trzecią P.Bakun/L. Janaszek.

Trener i opiekun sekcji Jakub Janaszek nie kryje zadowo-
lenia z wysokiej frekwencji na turnieju zwłaszcza najmłod-
szych zawodników i widzi w nich ogromny potencjał, który 
może skutkować dobrymi wynikami na dalszych turniejach 
na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Pts 




