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Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 
przepełnionych spokojem i radością 

w gronie najbliższych oraz pomyślności, optymizmu 
i satysfakcji z podejmowanych decyzji w 2015 roku 

życzą:

Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca 

Rady Miasta Puszczykowa

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa



Radni Rady Miasta Puszczykowa Vii kadencji (2014-2018)
Od lewej siedzą: Alfreda Brączkowska, Elżbieta Bijaczewska, Elżbieta Czarnecka, Małgorzata Hempowicz 
(Przewodnicząca Rady Miasta Puszczykowa), Małgorzata Szczotka, Agata Wójcik, Dorota Łuczak-Dydowicz. 
Od lewej stoją: Maciej Krzyżański, Łukasz Grzonka, Jan Łagoda, Tomasz Potocki (zastępca Przewodniczącej 
Rady Miasta Puszczykowa), Władysław Hetman, Jakub Musiał, Ryszard Teuschner. 
Podczas 1. sesji radny Filip Ryglewicz był nieobecny.

Radna/y Telefon E-mail

Elżbieta BIJACZEWSKA 502 126 778 elkaplus@interia.pl

Alfreda BRĄCZKOWSKA 61 8 133 296 alabraczkowska@wp.pl

Elżbieta CZARNECKA 61 8 133 071 elzbietaczarnecka@o2.pl

Łukasz GRZONKA 606 748 230 lukaspeter@wp.pl

Małgorzata HEMPOWICZ 602 489 714 bisrol2@gmail.com

Władysław HETMAN 510 037 107 wladyslaw.hetman@o2.pl

Maciej KRZYŻAŃSKI 508 467 405 krzyzanskimaciej@gmail.com

Jan ŁAGODA 534 544 744 janlagoda@yahoo.com

Dorota ŁUCZAK-DYDOWICZ 697 273 254 dorota@dydowicz.pl

Jakub MUSIAŁ 503 139 804 jakub.jan.musial@gmail.com

Tomasz POTOCKI 501 085 785 tomasz_potocki@orange.pl

Filip RYGLEWICZ 693 822 777 filip.ryglewicz@op.pl

Małgorzata SZCZOTKA 601 824 480 malgorzataszczotka@wp.pl

Ryszard TEUSCHNER 604 704 886 phiun_logista@wp.pl

Agata WÓJCIK 693 526 006 agata_rosadzinska@wp.pl
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Rada miasTa

Składy komiSji tematycznych 
działających w Radzie miaSta 

Puszczykowa Vii kadencji 
Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji – Władysław Hetman
Zastępca Przewodniczącego Komisji – Małgorzata Szczotka

Członkowie komisji: 
Łukasz Grzonka 
Dorota Łuczak-Dydowicz 
Ryszard Teuschner

Komisja eduKacji, KultuRy i spoRtu
Przewodnicząca Komisji – Małgorzata Szczotka

Członkowie komisji: 
Alfreda Brączkowska
Elżbieta Czarnecka
Dorota Łuczak-Dydowicz
Filip Ryglewicz
Ryszard Teuschner

Komisja Budżetu
Przewodniczący Komisji – Tomasz Potocki

Członkowie komisji:
Elżbieta Bijaczewska
Władysław Hetman
Maciej Krzyżański
Jan Łagoda
Jakub Musiał

Komisja Rozwoju
Przewodniczący Komisji – Jakub Musiał

Członkowie komisji:
Łukasz Grzonka
Małgorzata Hempowicz
Maciej Krzyżański
Jan Łagoda
Filip Ryglewicz
Agata Wójcik

Komisja spraw społecznych
Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Bijaczewska

Członkowie komisji:
Alfreda Brączkowska
Elżbieta Czarnecka
Małgorzata Hempowicz
Tomasz Potocki
Agata Wójcik

 1 SESJA RADy MIASTA 
PuSzCzyKOWA

FOTORElACJA
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NIE zAWIEDzIEMy zAuFANIA WyBORCóW
Z Andrzejem BAlcerkiem Burmistrzem Miasta Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki

 – 27 listopada po raz drugi złożył pan ślubowanie, 
jako Burmistrz puszczykowa. czy spodziewał się pan, że 
wybory w puszczykowie rozstrzygną się w i turze? 

 – Nie, nie spodziewałem się. Przypuszczam, że nie tylko 
ja. Przypominam, że w naszym mieście nie są organizowane 
– tak jak w przypadku dużych miast – badania sondażowe. 
Wyniki są więc do końca wielką niewiadomą. Tym bardziej 
taki wybór mieszkańców cieszy. Korzystając z okazji chciał-
bym jeszcze raz, już jako „pełnoprawny” burmistrz, podzię-
kować wszystkim puszczykowianom, którzy wzięli udział 
w wyborach. Oczywiście szczególnie gorące słowa wdzięcz-
ności kieruję do tych, którzy oddali swoje głosy na mnie, ob-
darzając mnie swoim zaufaniem. Moim zdaniem taki wynik 
wyborów świadczy o tym, że mieszkańcy naszego miasta po-
pierają sposób, w jaki sprawowałem urząd burmistrza w la-
tach 2010-2014. Ze swej strony pragnę zapewnić, że dołożę 
wszystkich starań, aby nie zawieść zaufania wyborców. 

Gratuluję również wszystkim Radnym Rady Miasta. Przed 
nami wiele pracy. Mamy już za sobą pierwsze „robocze” se-
sje, podczas których radni przegłosowali pierwsze uchwały.

 – w połowie listopada przedłożył pan radzie miasta 
projekt budżetu miasta na 2015 r. czy jest pan z niego 
zadowolony? 

 – Tak. Jest on zbliżony kwotowo do tych z ostatnich lat. 
Przypominam, że na 2015 r. zaplanowaliśmy dochody w wy-
sokości 30.830.000 zł, a wydatki o 1.533.000 zł wyższe. Pro-
jekt budżetu zawsze jest pewnym kompromisem. Zawsze 
chciałoby się zaplanować więcej inwestycji, niestety możli-
wości są ograniczone. Mamy już zlecone wykonanie projek-
tów na budowy kolejnych kilkunastu ulic, m.in.: Kasztanowej, 
Kochanowskiego, Bałtyckiej, Niwka Stara i Grunwaldzkiej. 

W budżecie zarezerwowaliśmy także środki na planowaną 
na przyszły rok rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2. Inwe-
stycja zakłada budowę sanitariatów dla najmłodszych ucz-
niów. Chcemy także wykonać dokumentację boiska wielofunk-
cyjnego przy tej szkole. Obecnie prowadzone są w tej placów-
ce prace związane z wymianą instalacji elektrycznej, a tuż 
przed sezonem grzewczym wymieniliśmy piec gazowy ogrze-
wający budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. To oczy-
wiście zaledwie kilka przykładów, lista zadań, które będziemy 
realizowali jest o wiele dłuższa. 

 – najwyższym wydatkiem inwestycyjnym projektu 
przyszłorocznego budżetu jest zakończenie prac związa-
nych z zagospodarowaniem terenu cas (dawnego mo-

sir). czy zaplanowane pieniądze pozwolą na całkowite 
zakończenie prac na tym terenie?

 – W projekcie budżetu na zagospodarowanie terenu CAS 
zarezerwowaliśmy 700.000 zł. 

Aktualnie prace są już poważnie zaawansowane (wizua-
lizację tego terenu publikujemy na stronie 12). Do końca 
tego roku zostaną oddane do użytku: oświetlenie, górka sa-
neczkowa, ścieżki dla rolkarzy i pieszych. W przyszłym roku 
wykonane zostanie boisko do siatkówki plażowej, miejsce do 
street work outu, siłownia zewnętrzna, boisko do boule, miej-
sce do trenowania golfa i kilka innych stref rekreacyjno-
-sportowych. W zakres prac wchodzi także przeniesienie kon-
tenerowej siedziby CAS w inne miejsce. 

 – w planach miasta jest jeszcze jedna duża inwestycja 
– budowa hali wodowiskowo-sportowej przy szkole pod-
stawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1. na jakim etapie są przy-
gotowania do tej inwestycji?

 – To największa inwestycja miejska, jaką dotychczas pro-
wadziło nasze miasto. Szacujemy, że koszty budowy powinny 
zamknąć się w kwocie ok. 7 – 10 mln zł. Mamy zapewnienie 
z Urzędu Marszałkowskiego, że otrzymamy półtora miliona 
zł dofinansowania na realizację tego zadania. Będziemy też 
próbować znaleźć środki na tę inwestycję w innych instytu-
cjach. 
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W budżecie na 2015 r. zarezerwowaliśmy 200.000 zł na 
wykonanie dokumentacji technicznej. Budowa rozpocznie się 
najwcześniej w roku 2016. O tym, że ten obiekt jest potrzebny 
nie muszę już chyba nikogo przekonywać, chociaż jeszcze kil-
ka miesięcy temu można było usłyszeć głosy wątpiące w ko-
nieczność budowy. Puszczykowo jest najprawdopodobniej 
jedyną gminą w powiecie poznańskim, która nie ma takiej 
hali. Planowany przez nas obiekt nie tylko poprawi warunki 
prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w szkołach. Po 
lekcjach hala będzie służyła wszystkim mieszkańcom naszego 
miasta. Dodatkowym atutem będzie możliwość organizowa-
nia w niej różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Oprócz 
głównej hali w obiekcie będą także: sala konferencyjna i za-
plecze gastronomiczne oraz inne mniejsze sale m.in. fitness. 

 – Gdzie podczas budowy będą ćwiczyć uczniowie 
szkoły podstawowej i gimnazjum? 

 – Aby wybudować nową halę ko-
nieczna jest rozbiórka starej, która 
jest w złym stanie technicznym. Ko-
nieczne więc będzie ustawienie tym-
czasowej sali np. o konstrukcji na-
miotowej. Rozważamy różne warian-
ty. Ostateczna decyzja jednak jeszcze 
nie zapadła.

– w listopadowym numerze echa informowaliśmy o de-
cyzji samorządowego Kolegium odwoławczego w sprawie 
pawilonu handlowego planowanego przez inwestora przy 
ul. moniuszki. czy są jakieś nowe informacje w tej sprawie?

Przypomnę, o co w tej sprawie chodzi. W listopadzie 2012 r. 
inwestor wystąpił do miasta o wydanie dla obiektu handlowe-
go przy ul. Moniuszki warunków zabudowy, ponieważ dla 
tego terenu nie ma, uchwalonego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Miasto odmówiło dewelope-
rowi ich wydania, co jest równoznaczne z brakiem zgody na 
tę inwestycję. Developer nie zgodził się z nami i skierował 
sprawę do SKO, które właśnie odrzuciło naszą odmowną de-
cyzję w tej sprawie. Dla mnie decyzja SKO jest bardzo kon-
trowersyjna. Niestety Urząd Miasta w dalszym postępowaniu 
nie może być już stroną, mogą nią być tylko właściciele dzia-
łek sąsiadujących z nieruchomością, na której inwestor pla-
nuje wybudować obiekt handlowy. To właśnie tym mieszkań-
com chcemy pomóc. Spotkałem się już z pierwszymi osobami, 
które mogą wnieść skargę na decyzję SKO. Jak już wcześniej 
deklarowałem, Urząd będzie służył pomocą prawną dotyczą-
cą dalszych kroków, które mogą podejmować uprawnione 
strony. Jednak na to, czy taka skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego zostanie przygotowana, ani na wynik po-
stępowania miasto nie ma już wpływu. 

– przed kilkoma miesiącami informowaliśmy naszych 
czytelników, że miasto chce zlecić ekspertyzę dotyczącą 
stanu technicznego budynku przy ul. poznańskiej 26 tzw. 
mimozy. czy jest ona już gotowa?

Tak, pod koniec listopada otrzymaliśmy tę ekspertyzę. 
Wynika z niej, że budynek nadaje się do remontu i nie ma 
konieczności jego rozbiórki. Niestety, aby dostosować się do 
wymogów ekspertyzy oraz zaleceń Powiatowego Konserwa-
tora Zabytków, z którym jestem w kontakcie, zakres prac 
koniecznych do wykonania jest olbrzymi. Nie wykonywali-
śmy jeszcze żadnych symulacji kosztorysowych, jednak już 
dzisiaj wiadomo, że w grę mogą wchodzić kwoty rzędu na-
wet około 2 milionów złotych. Aktualnie miasto nie dyspo-
nuje tak dużymi wolnymi środkami, które moglibyśmy prze-
znaczyć na ten cel. W przyszłym roku zamierzamy wykonać 
projekt modernizacji. Natomiast na jej wykonanie będziemy 

starali się pozyskać środki zewnętrz-
ne. Możliwe, że inwestycja będzie 
mogła być zrealizowana w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych.

 – w puszczykowie pojawiły 
się właśnie bilbordy kampanii in-
formacyjnej związanej z rocznymi 
rozliczeniami podatkowymi. czy 

mieszkańcy, którzy nie są zameldowani w naszym mie-
ście a chcą, aby część pieniędzy z ich podatku trafiła  
do kasy puszczykowa muszą zmieniać adres zameldo-
wania? 

 – Roczne zeznanie podatkowe, czyli wypełniony formu-
larz deklaracji podatkowej PIT, musi złożyć każda osoba, 
która w danym roku podatkowym uzyskała dochody. Ustawa 
o podatku dochodowym, wskazuje, że miejscem rozliczania 
się jest Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania 
podatnika. Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości 
do Skarbu Państwa. Duża jego część zostaje przekazana do 
gminy, w której został rozliczony PIT. Dla Puszczykowa to 
38% tej kwoty. Jeżeli ktoś mieszka w Puszczykowie, ale jest 
zameldowany na terenie innej gminy to właśnie tam trafiają 
pieniądze z rozliczonego zeznania podatkowego. Dzisiaj obo-
wiązek meldunkowy posiada przede wszystkim charakter 
administracyjny i służy do ewidencjonowania ludności 
(umożliwia rejestrację danych o miejscu pobytu osób). Aby 
pieniądze z podatku trafiły do Puszczykowa wystarczy, że 
w formularzu PIT zostanie wpisany aktualny adres zamiesz-
kania w Puszczykowie. To właśnie o tym jak rozliczyć PIT, 
aby pieniądze trafiły do Puszczykowa będziemy informować 
podczas rozpoczynającej się akcji „Zostaw swój podatek 
w Puszczykowie”. n

Koszty budowy sali widowiskowo-
-sportowej powinny zamknąć się 
w kwocie ok. 7–10 mln złotych 
Mamy zapewnienie z Urzędu 
Marszałkowskiego, że otrzymamy 
półtora miliona zł dofinansowania  
na realizację tego zadania.



Rada miasTa

1 sesja rady miasta puszczykowa – 27 listopada 2014 r.
uchwała nr 1/14/Vii

w sprawie:  wyboru przewodniczącego rady miasta pusz-
czykowa.

§ 1.  Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Prze-
wodniczącą Rady Miasta Puszczykowa została wybrana 
radna Małgorzata Hempowicz.

uchwała nr 2/14/Vii
w sprawie:  wyboru wiceprzewodniczącego rady miasta 

puszczykowa.
§ 1.  Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Wice-

przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa został wy-
brany radny Tomasz Potocki.

2 sesja rady miasta puszczykowa – 4 grudnia 2014 r.
rada nie podjęła żadnej uchwały 

3 sesja rady miasta puszczykowa – 9 grudnia 2014 r.
uchwała nr 3/14/Vii

w sprawie:  ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza 
miasta puszczykowa. 

§ 1.  Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Burmistrza 
Miasta Puszczykowa w wysokości:

a)  wynagrodzenie zasadnicze – według maksymalnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego dla wójtów, z uwzględnie-
niem liczby mieszkańców gminy, określonej w tabeli I za-
łącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 
marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowni-
ków samorządowych, 

b)  dodatek funkcyjny – według maksymalnej stawki dodatku 
funkcyjnego dla wójtów, z uwzględnieniem liczby miesz-
kańców gminy, określonej w tabeli I załącznika nr 3 do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. 
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządo-
wych,

c)  dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodze-
nia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, 

Uchwały podjęte podczaS 1 i 3 SeSji Rady miaSta pUSzczykowa 
d)  dodatek za wieloletnią pracę, według obowiązujących 

przepisów.

uchwała nr 4/14/Vii
w sprawie:  powołania Komisji rewizyjnej rady miasta 

puszczykowa.
§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący Komisji – Władysław Hetman
Zastępca Przewodniczącego Komisji – Małgorzata Szczotka
Członkowie Komisji: Łukasz Grzonka, Dorota Łuczak-Dydo-
wicz, Ryszard Teuschner

uchwała nr 5/14/Vii
w sprawie:  powołania Komisji edukacji, Kultury i sportu.
§ 1. Powołuje się Komisję Edukacji, Kultury i Sportu w składzie:
Przewodnicząca Komisji – Małgorzata Szczotka
Członkowie: Alfreda Brączkowska, Elżbieta Czarnecka, Do-
rota Łuczak-Dydowicz, Filip Ryglewicz, Ryszard Teuschner 
  

uchwała nr 6/14/Vii
w sprawie: powołania Komisji Budżetu.
§ 1.  Powołuje się Komisję Budżetu w składzie:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Potocki
Członkowie: Elżbieta Bijaczewska, Władysław Hetman, Ma-
ciej Krzyżański, Jan Łagoda, Jakub Musiał

uchwała nr 7/14/Vii
w sprawie: powołania Komisji rozwoju.
§ 1. Powołuje się Komisję Rozwoju w składzie:
Przewodniczący Komisji – Jakub Musiał
Członkowie: Łukasz Grzonka, Małgorzata Hempowicz, Ma-
ciej Krzyżański, Jan Łagoda, Filip Ryglewicz, Agata Wójcik 

uchwała nr 8/14/Vii
w sprawie: powołania Komisji spraw społecznych.
§ 1. Powołuje się Komisję Spraw Społecznych w składzie:
Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Bijaczewska
Członkowie: Alfreda Brączkowska, Elżbieta Czarnecka, Mał-
gorzata Hempowicz, Tomasz Potocki, Agata Wójcik n
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  data ur.  data zg.

Kaźmierczak Maria Wanda 6.X.1922 22.XI.2014
Pełkowska Joanna  30.V.1927 23.XI.2014
Czarnecka Cecylia 11.VI.1937 26.XI.2014

OdEsZLi

  data ur.  data zg.

Chlebda Wojciech Antoni 23.VII.1947 27.XI.2014
Kopaszewski Franciszek Jan 17.X.1922 27.XI.2014
Filipkowski Waldemar Sławomir 13.I.1973 2.XII.2014
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CERTyFIKAT DlA CENTRuM EKOINFO
z radością pragniemy Państwa poinformować, że nasz puszczykowski 
punkt informacji turystycznej – Centrum EkoInfo, po raz kolejny 
otrzymał certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. 

Na następne dwa lata naszej działal-
ności przyznano nam ponownie dwie 
gwiazdki. Podczas gali wręczenia certy-
fikatów zorganizowanej przez Wielko-
polską Organizację Turystyczną, po-
chwalono naszą działalność oraz wy-
różniono ze względu na zmiany w spo-
sobie prowadzenia punktu w ostatnim 

czasie. Jest to dla nas wielką motywa-
cją, by dalej wprowadzać ulepszenia 
i jeszcze lepiej służyć naszym miesz-
kańcom i odwiedzającym nas turystom.

Jedną z takich zmian jest urucho-
mienie czytelni turystycznej w naszym 
punkcie. Można w niej zapoznać się 
z materiałami, folderami oraz mapkami 

z różnych regionów naszego kraju. 
W tym miejscu zwracamy się do Pań-
stwa z prośbą: jeśli posiadają Państwo 
zbędne informatory czy foldery z róż-
nych wypraw, to będziemy wdzięczni 
za przekazanie ich do naszego punktu. 
Dzięki temu więcej osób będzie mogło 
z nich skorzystać i zaplanować kolejne 
wycieczki – bliższe i dalsze. Przypomi-
namy, że Centrum EkoInfo znajduje się 
w budynku nastawni PKP przy stacji 
Puszczykowo. Zapraszamy! n
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inwEsTycjE

uSTAWIlI SŁuPy
HAlI SPORTOWEJ
Na budowie kompleksu wielofunkcyjnych hal 
sportowych z zapleczem socjalnym u zbiegu ulic 
Sportowej i Kościelnej ekipy wykonawcy pracują 
pełną parą. Na początku grudnia ustawiono już słupy 
konstrukcyjne wznoszonej hali sportowej. 

Po wybudowaniu latem trzech odkrytych, nowoczesnych 
kortów tenisowych (powstały w miejscu starych kortów o na-
wierzchni z mączki ceglanej) inwestor kontynuuje prace 
związane z budową hal sportowych. 

Prywatny inwestor, którym jest firma My Sport realizuje 
wszystkie obiekty z własnych środków na terenie wydzierża-
wionym od miasta. Po upływie 30 lat całość przejdzie na 
własność Puszczykowa. W ramach tej inwestycji powstanie 
wielofunkcyjna hala sportowa z kortami i zapleczem socjal-
no-fitnessowym i gastronomicznym, pole do mini golfa oraz 
zaplecze noclegowe. Miasto wynegocjowało także, iż od se-

zonu 2015/2016 w okresie jesienno-zimowym na dwóch kor-
tach będzie funkcjonowało kryte boisko do piłki nożnej, a od 
sezonu 2016/2017 w okresie zimowym będzie działało kryte 
lodowisko. red

zDążylI PRzED zIMą 
Chociaż w kalendarzu mamy już grudzień, za oknami 
pogoda raczej jesienna. Taka aura pozwala drogow-
com kontynuować rozpoczęte wcześniej prace. 

Kiedy zamykaliśmy ten numer „Echa Puszczykowa” wy-
konawca ulicy Krętej na Starym Puszczykowie kończył już 
prace. Zakres robót obejmował około 120 metrowy odcinek. 
Nowa ulica ma teraz nawierzchnię z kostki typu pozbruk, 
chodnik oraz kanalizację deszczową. Prace na ul. Krętej sta-
nowiły I etap tej inwestycji (prace na pozostałych odcinkach 
będą kontynuowane w późniejszym terminie) i były realizo-
wane zgodnie z zapisami tzw. Rankingu ulic. 

NOWA INSTAlACJA W „DWóJCE”
W Szkole Podstawowej nr 2 trwają prace związane z wymianą 
instalacji elektrycznej.

Istniejąca instalacja elektryczna (aluminiowa) znajdująca się w szkole była 
już w złym stanie technicznym. Wymiana była konieczna, ponieważ nie zapew-
niała bezawaryjnego funkcjonowania m.in. sieci komputerowej. Najogólniej 
mówiąc, nie była zaprojektowana na tak duże „obciążenia”, z jakimi mamy do 
czynienia obecnie. 

W zakres prac wchodzi m.in. ułożenie specjalnych koryt kablowych, w któ-
rych zostanie zainstalowana część instalacji, wymiana instalacji w pomieszcze-
niach administracyjnych oraz wymiana tablic rozdzielczych. red

Ekipy drogowców pracują także na ul. Mazurskiej. Tam re-
alizowana jest budowa kolektora, który umożliwi właściwe od-
prowadzenie wód deszczowych z tego rejonu do istniejącej sieci 
kanalizacji deszczowej znajdującej się w ul. Dworcowej. red

Prace na ul. Krętej na Starym Puszczykowie
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MIKOŁAJE NA BIEżNI
W Puszczykowie kilkudziesięciu Mikołajów zamiast 
rozdawać prezenty rywalizowało na bieżni. 

W piątek 12 grudnia na stadionie lekkoatletycznym przy 
Zespole Szkół odbył się pierwszy w historii Puszczykowa 
Bieg Mikołajów. Na jego starcie stanęli uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie. 
Frekwencja biegających młodych Mikołajów była bardzo wy-
soka, co ogromnie cieszy! 

Na mecie na wszystkich czekała gorąca herbata i słodka 
nagroda w postaci czekoladowego Gwiazdora. Zawodnicy 
z najlepszymi czasami otrzymali medale i upominki od Bur-

mistrza Andrzeja Balcerka, który gratulował młodym zawod-
nikom wytrwałości. red

Informacje na temat bieżących wydarzeń w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Puszczykowie można znaleźć na internetowej 
witrynie szkoły: www.sp2puszczykowo.edupage.org

PuSzCzyKOWIANIE 
NIE zAWIEDlI
O tym, że w Puszczykowie nie brakuje ludzi chętnie 
dzielących się z potrzebującymi pisaliśmy już 
wielokrotnie. 

Po każdej zbiórce żywności przeprowadzonej w naszym 
mieście widać, że nie przechodzimy obojętnie obok kwestu-
jących. Tak było i w tym roku, podczas bożonarodzeniowej 
zbiórki żywności zorganizowanej w Puszczykowie w skle-
pach sieci Społem i Arturo przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Tradycyjnie mieszkańcy naszego miasta okazali 
się hojni i podzielili się żywnością z potrzebującymi. Podczas 
akcji w koszach wolontariuszy znalazło się ponad 1000 kilo-
gramów przeróżnych wiktuałów. O tym, że to gigantyczna 
góra produktów można przekonać się oglądając zdjęcia. Po 
zbiórce cała żywność została podzielona przez pracowników 
MOPS na paczki i rozdana potrzebującym. 

Akcję w naszym mieście zorganizował MOPS w Puszczy-
kowie pod egidą Wielkopolskiego Banku Żywności. W zbiórce 

od wielu lat, jako wolontariusze, pomagają gimnazjaliści z pusz-
czykowskich gimnazjów. Od wielu lat włączają się w nią też 
pszczelarze z Koła Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo, którzy ofia-
rowują miody. Natomiast o bezpieczny transport zebranej żywno-
ści dbają funkcjonariusze Straży Miejskiej w Puszczykowie. 

Dziękujemy wszystkim, którzy nie zawiedli i okazali do-
bre serce oraz wszystkim, którzy włączyli się w organizację 
zbiórki. Dzięki ich hojności wiele świątecznych stołów bę-
dzie zastawionych dostatniej. red

SPOTKANIE 
z BAśNIAMI
Biblioteka Miejska w Puszczyko-
wie zaprasza wszystkie dzieci na 
spotkania z „Baśniami z całego 
świata”. 

15 stycznia 2015 r. godz. 17:00 w siedzibie biblioteki na 
Rynku 15 w ramach cyklu „Sąsiadów naszych historii kilka”, 
dzieci wysłuchają baśni czeskich i słowackich. Wstęp wolny.

Biblioteka Miejska w Puszczykowie 
zaprasza na 

SpotkAniA z teAtrem dlA dzieci
(Sala Teatralna w budynku Gimnazjum nr 1)
Puszczykowo, ul. Wysoka

najbliższe odbędzie się 22 stycznia 
o godz. 17:00, pt. „”Żółw i zając” 

Bilet 5 zł. zapraszamy!
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W listopadzie pszczelarze z Koło Pszczelarzy Mosina-
Puszczykowo oficjalnie zakończyli sezon. Tradycyjnie 
przed uroczystym spotkaniem uczestniczyli we mszy 
świętej. W tym roku została ona odprawiona 
w kościele w Krośnie. 

Jak zwykle spotkanie miało uroczysty charakter. Pszcze-
larze zaprosili na nie także przedstawicieli lokalnych samo-
rządów. W tym roku wśród nich znaleźli się: Burmistrz Pusz-
czykowa Andrzej Balcerek oraz Waldemar Krzyżanowski 
zastępca burmistrza Mosiny w poprzedniej kadencji. 

Jak mówił podczas uroczystości Wojciech Kociemba, Pre-
zes Koła Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo, aktualnie ich 
koło zrzesza 61 członków, wśród których jest 7 kobiet. Pod 
opieką mają 1775 pszczelich rodzin rozlokowanych na tere-
nie gminy Mosina, Puszczykowa, a także innych sąsiednich 
gmin. Koło Pszczelarzy Mosina –Puszczykowo może po-
szczycić się długą tradycją – powstało bowiem w 1932 roku.

Niestety od kilku lat, podobnie jak ich koledzy w całej 
Polsce, muszą stawiać czoła atakującym ich owady posoży-
tom warrozie. Temat masowego ginięcia pszczół poruszany 
był także podczas szkolenia, w którym uczestniczyli w Prze-
mkowie. 

Na zakończenie sezonu pszczelarze honorują najbardziej 
zasłużonych członków nagrodami. W tym roku z nagrodami do 
pszczelarzy pojechał także burmistrz Andrzej Balcerek, który 
wręczał im albumy i książki związane z turystyką.red

KRzySzTOF PASzKOWSKI O lAPONII 
5 grudnia w Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji 
Kultury w Puszczykowie odbyło się spotkanie z przyrodnikiem, 
mieszkańcem Puszczykowa – Krzysztofem Paszkowskim. 

Prelekcja pt. „Krajobrazy Laponii” 
była ilustrowana zdjęciami wykonanymi 
w czasie kilkukrotnych wyjazdów na pół-
noc Skandynawii. Autor przekazywał 
swoje wrażenia związane z przyrodą, 
wskazując na jej niezwykłe bogactwo 
w tamtych miejscach. Poza widokami 
fiordów, lodowca i egzotycznej dla nas 
fauny (łosie przy drogach, renifery space-

rujące po szosie), pokazał spokojne osa-
dy i wioski rybackie. Nie zabrakło też 
kilku obrazków z Rowanieni – miejsca, 
gdzie mieszka św. Mikołaj. 

Osobnym tematem były wielkie ko-
lonie ptaków morskich: mew, nurzyków, 
kormoranów i maskonurów. Ciekawe 
były też zdjęcia kwiatów, w tym foto-
grafie „macro”. BmcaK

PSzCzElARzE 
PODSuMOWAlI  
SEzON
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5 grudnia br. sala sesyjna urzędu Miejskiego w Puszczykowie zapełniła 
się niecodziennymi gośćmi, którymi byli laureaci konkursu „Razem 
Bezpieczniej”, organizowanego przez Komisariat Policji w Puszczykowie 
oraz Straż Miejską w Puszczykowie. 

FINAŁ KONKuRSu 

Zanim odbyła się uroczystość wrę-
czania nagród i dyplomów, uczniowie 
odegrali przed publicznością, wśród 

której byli m.in. Andrzej Balcerek, Bur-
mistrz Puszczykowa, Danuta Mankie-
wicz, dyrektor Biblioteki Miejskiej 

w Puszczykowie oraz Konrad Domino, 
komendant Komisariatu Policji w Pusz-
czykowie, kilka scenek przedstawiają-
cych prawidłowe zachowanie się w ra-
zie wypadku drogowego. 

Konkurs „Razem Bezpieczniej” zor-
ganizowano już po raz drugi. Mogli 
w nim uczestniczyć uczniowie klas I-III 
szkół podstawowych. Konkurs poprze-
dziły spotkania funkcjonariuszy Policji 
i Straży Miejskiej z uczniami puszczy-
kowskich szkół. Prace konkursowe mo-
gły być wykonane dowolną techniką pla-
styczną, musiały jednak dotyczyć bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. Dzieła 
utalentowanych najmłodszych puszczy-
kowian można zobaczyć w Bibliotece 
Miejskiej im. M. Musierowicz w Pusz-
czykowie. red

„RAzEM BEzPIECzNIEJ”

STWORzylI EKOlOGICzNE CHOINKI
Dzięki uprzejmości Państwa Piaseckich, 2 grudnia 2014 r., uczniowie 
Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie, wspólnie stworzyli ekologiczne 
choinki. świąteczne drzewka powstały z różnych materiałów,  
m.in. z bambusa, odpadów drewnianych, plastikowych rurek. 

Największym wyzwaniem było zbu-
dowanie drewnianej, prawie czterome-
trowej choinki, która została postawio-
na na boisku szkolnym. Ta niezwykła 
choinka powstała z drewnianych desek, 
ozdobionych świerkiem, złotymi szysz-
kami i lampkami. Całość konstrukcji 
wieńczy biała gwiazda. 

Warsztaty pozwoliły na nowo spoj-
rzeć na tradycyjne drzewka świąteczne 
i wzbogaciły szkołę o nowe, nietuzinko-
we ozdoby. 

Inicjatorem tego wydarzenia była 
pani Joanna Mężyńska, a udział w nim 
wzięli chętni uczniowie z wszystkich 
klas gimnazjum. B.d

Informacje na temat bieżących 
wydarzeń w Gminazjum nr 2 

w Puszczykowie można znaleźć 
na internetowej witrynie szkoły: 

www.gim2pusz.cba.pl
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Prace na terenie Centrum Animacji Sportu idą pełną parą. Ekipy drogowców położyły 
już nawierzchnie bitumiczne na ścieżkach wytyczonych dla rolkarzy i dla pieszych. 

Ekipy firmy energetycznej ułożyły też instalację pozwalającą na zamontowanie lamp oświetlających 
ścieżki i strefy wypoczynku i aktywności sportowych. 

Budowa górki do saneczkowania, ścieżek dla rolkarzy oraz oświetlenia to kolejny etap prac zwią-
zanych z kompleksowym zagospodarowaniem terenów, określanych przez puszczykowian „starym 
MOSiR-em”. Są one kontynuacją prac rozpoczętych latem tego roku, kiedy to powstało boisko wielo-
funkcyjne (miasto uzyskało na jego budowę dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego).

Na terenie CAS powstają boiska i obiekty, które już niedługo stworzą wspaniałą bazę rekreacyjno-
-sportową dla mieszkańców i turystów odwiedzających nasze miasto. 

Oprócz działającego już boiska wielofunkcyjnego, budowanej górki do saneczkowania i ścieżek dla 
rolkarzy na tym terenie zaplanowano boisko do siatkówki plażowej, teren do nauki gry w golfa, siłownię 
pod chmurką oraz strefę, gdzie będzie można ćwiczyć street workout. 

Wszystko będzie połączone utwardzonymi ścieżkami, po których będą mogli jeździć rolkarze. Prze-
widziano także miejsca rekreacyjne, w których można będzie zagrać w tenisa stołowego czy szachy na 
świeżym powietrzu, urządzić spotkanie przy grillu, ognisku. Planowane są miejsca wypoczynkowe dla 
spacerowiczów, a docelowo przewiduje się również mini-skate park. red
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WIECzóR z ANIOŁAMI 

ANDRzEJKOWy BAlIK DlA DzIECI W BIBlIOTECE MIEJSKIEJ
W piątek poprzedzający 
kalendarzowe Andrzejki, szczęście 
i pomyślność na kolejny rok 
wróżyły sobie dzieci. Balik minął, 
jak zawsze, w niezwykle miłej 
i radosnej atmosferze. 

Tym razem prowadząca imprezę 
Anna Zimowska przygotowała wróżby 
z całego świata. Pomagały jej fanta-
styczne Wróżki-wolontariuszki Zuzan-
na Szklarska, Maja Szklarska i Alicja 
Konik. Na parterze Biblioteki odbywały 
się zabawy, tańce-hulańce i wróżby 
przy muzyce. Tymczasem pierwsze pię-
tro stanowiło zacisze Wróżek, gdzie 
każdy uczestnik balu mógł posłuchać, 
co czeka go w nadchodzącym roku. 
Wszystkim dzieciom życzymy spełnie-
nia marzeń i wszelkiej pomyślności na 
każdy dzień! BmcaK

Jak co roku Dom Pomocy Maltańskiej zaprosił  
do Puszczykowa Anioły i podopiecznych z domów 
opieki z całej Wielkopolski. Od kilku lat „Wieczór 
z Aniołami” organizowany jest w sali im Jana Pawła II 
w kościele pw. św. Józefa w Puszczykowie.

Gospodarze zaprosili na to szczególne popołudnie wielu 
znamienitych gości. Wśród nich byli: Zbigniew Jeżewski, czło-
nek zarządu Powiatu Poznańskiego, Burmistrz Puszczykowa 
Andrzej Balcerek, puszczykowscy radni i przedstawiciele Fun-

dacji Polskich Kawalerów Maltańskich. Tradycją tego przed-
świątecznego spotkania są mini-przedstawienia rozpoczynają-
ce wieczór. W role aktorów wcielają się podopieczni Domu 
Pomocy Maltańskiej. W tym roku niepełnosprawni artyści 
przedstawili spektakl „Pięciu Aniołów w niebie mieszkało”. 
Tradycyjnie po występie były życzenia i wspólne łamanie 
opłatkami, poświęconymi przez ks. A. Smyka, proboszcza go-
ścinnej parafii. 

Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac podopiecznych do-
mów opieki, wszyscy mogli też skosztować wspaniałych 
świątecznych wypieków, wypić kawę czy herbatę. red



6 grudnia wszystkie dzieci czekają na świętego Mikołaja. W Puszczykowie rubaszny jegomość 
w charakterystycznym czerwonym ubraniu z białą brodą spotkał się z najmłodszymi na Rynku. 

MIKOŁAJKI NA RyNKu

Dla dzieci i ich rodziców zorganizowano różne atrakcje. 
W rozstawionym czerwonym namiocie chętni mogli poma-
lować swoją bombkę na choinkę, inni ozdabiali piernicz-
ki. Spacerujący po Rynku Mikołaj rozdawał oczywiście pre-
zenty, każdy kto chciał dostawał czerwona czapkę z pompo-
nem i słodki upominek. Później Mikołaj, zasiadając w wy-
godnym fotelu chętnie pozował do zdjęć. W kąciku plastycz-
nym można było również wykonać ozdobny łańcuch – część 

ręcznie wykonanych świątecznych ozdób zawisła na choince 
na Rynku. Podczas tegorocznych Mikołajek odbył się rów-
nież finał projektu Les Choristes – podczas którego wystąpi-
ły wszystkie dzieci, biorące udział w projekcie społecznym, 
stworzonym w celu propagowania języka i kultury francu-
skiej. Projekt został przeprowadzony dla dzieci w przedszko-
lach, drużynach zuchowych i innych placówkach w Puszczy-
kowie. red

www.puszczykowo.plEcho Puszczykowagrudzień 201414
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OŚWIATA

śWIęTO 
NIEPODlEGŁOśCI 
W JEDyNCE

KlASy 1-3

Uczniowie klas 1-3 przez kilka dni przygotowywali się do 
obchodów Święta Niepodległości. Każdym słowem, obrazem 
i piosenką chcieli wspomnieć tych, dzięki którym po 123 la-
tach Polska odzyskała niepodległość. 

W ramach przygotowań uczniowie opracowali jedną 
z pieśni patriotycznych oraz część mapy Polski, którą później 
złożyła w całość pani Ewa Sturzbecher. Efekt był imponują-
cy. Każdy poczuł, że jest częścią naszej Ojczyzny. Uczniowie 
klas trzecich, recytowali również wiersze. Artyści zostali na-
grodzeni gromkimi brawami. W tym dniu wszyscy ubrani 
byli na galowo, a ich białe koszule i bluzki ozdobione były 
samodzielnie przygotowanymi rozetami w barwach narodo-
wych. Wszyscy trzymali biało-czerwone flagi.  

 milena taratajcio

KlASy 4-6 

Uczniowie klas 4-6 świętowali odzyskanie niepodległości 
przez Polskę 6 listopada br. Uroczystość rozpoczęła się od 
odśpiewania hymnu państwowego. Następnie posłuchaliśmy 
jak poszczególne klasy wykonywały pieśni związane z 11 
listopada. Dzięki pracy Pani Beaty Oziemskiej mogliśmy wy-
słuchać „Pieśni Legionów Polskich”, „O mój rozmarynie” 
czy „Przybyli ułani pod okienko”. Kulminacyjny punkt na-
stąpił jednak dopiero po części artystycznej. Klasy przystąpi-
ły do rywalizacji w konkursie o najlepszego sobowtóra Józe-
fa Piłsudskiego. 

W konkursie jury oceniało ogólne podobieństwo do mar-
szałka, atrybuty (takie jak koń na biegunach czy szabla), oraz 
wiedzę o bohaterze. Każda klasa odpowiadała na pytania np. 
„Jak nazywał się koń Józefa Piłsudskiego” czy „Czym jest 
wolność”. Uczniowie bez problemu znaleźli odpowiedzi na 
pytania. Jury po burzliwych obradach ogłosiło następujące 
wyniki. Pierwsze miejsce zajęła klasa 5a, na drugiej pozycji 
uplasowali się uczniowie z klasy 5b. Trzecie miejsce przypa-
dło w udziale klasie 6a. 

Rywalizacja była zażarta, a poziom wiedzy imponujący. 
Wszystkim uczniom gratulujemy, a wychowawcom oraz 
wszystkim zaangażowanym w przygotowania serdecznie 
dziękujemy.

Bartosz muszyński
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MARATON PISANIA lISTóW 
Na całym świecie 10 grudnia obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Tego dnia 
tysiące ludzi pisze listy w obronie praw człowieka. 
W 2013 r. w Puszczykowie napisaliśmy 364 takie listy 
(m.in. w obronie Miriam lopez, Jabeura Meijriego, 
Ihara Cichaniuka, Eskindera Nega i Hakana yamana, 
działaczy ukraińskich).

Listy pisali uczennice i uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie, absolwenci naszych 
szkół – obecnie uczący się w szkołach ponadgimnazjalnych, 
studenci i studentki, rodzice z dziećmi, nauczyciele. 

Działalność Amnesty International oparta jest na przekona-
niu, że podejmowane wspólnie przez ludzi z całego świata 
działania mogą doprowadzić do realnych zmian. Wielu oso-
bom podejście Amnesty International może wydawać się prze-
sadnie optymistyczne. Jednak sukcesy, które odnieśliśmy do tej 
pory wskazują wyraźnie, że nasz wspólny wysiłek przynosi 
efekty. Szacuje się, że dzięki działaniom Amnesty udało się po-
móc ponad 16 600 więźniom sumienia. Statystyki pokazują, 
że sytuacja około jednej trzeciej osób, o które walczyli-
śmy, uległa poprawie. Niektórzy zostali zwolnieni z więzienia, 
innym zmniejszono wyrok. Jeszcze innym zapewniono rzetel-
ny proces czy humanitarne traktowanie w miejscu przetrzymy-

wania. Więźniowie uzyskiwali dostęp do adwokata lub lekarza 
lub mogli skontaktować się z rodziną. Wielu skazańcom zmie-
niono wyrok śmierci na inny wymiar kary. 

W tym roku – kontynuując sześcioletnią tradycję – spo-
tkaliśmy się po raz kolejny, by pokazać, że wartość ludzkiego 
życia – jest wartością nadrzędną. W chwili oddania materiału 
do druku – nie znamy jeszcze statystyk, ale liczymy, że uda 
nam się pobić kolejny rekord ilości listów w obronie praw 
ludzi pokrzywdzonych przez reżim, bezduszność, bądź zanie-
dbanie...

Miejscem maratonowym była Szkoła Podstawowa nr 2 
i Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie.

Wszelkie informacje, aktualności, licznik listów można 
znaleźć pod adresem www.amnesty.org.pl maciej Kubacki

metRopolita poznańSki w jedynce

Niecodzienny gość zawitał do uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1. 18 listopada 2014 roku uczniowie 
i grono pedagogiczne spotkali się z Arcybiskupem 
Stanisławem Gądeckim, Metropolitą Poznańskim. 

Zebrani w sali gimnastycznej, uczniowie wszystkich klas 
oraz oddziałów przedszkolnych, zaśpiewali i obdarowali sza-
cownego gościa samodzielnie wykonanymi pracami plastycz-
nymi. 

Arcybiskup zwrócił się do zebranych mówiąc, jak ważne 
w życiu każdego człowieka jest rozsądne kierowanie się ser-
cem, rozumem i sumieniem. Wielu z nas na długo te słowa 
pozostaną w pamięci. Dziękujemy. marta madaj

teRminaRz zapiSów i wpłat na planowane wyjazdy w RokU 2015
koMisji kultuRy i zagosPodaRowania wolnego czasu P.z.e.R.i i.
oddziałU Rejonowego w pUSzczykowie
wyjazd rehabilitacyjny do sarbinowa „Bursztynowy Brzeg” 
termin pobytu: 19.05. – 29.05.2015 r. dla 95 osób.
I wpłata – 25 luty 2015 r., II wpłata – 22 kwietnia 2015 r.
III wpłata – 6 maj 2015 r.
wycieczka 3-dniowa do warszawy
termin: 22.06. – 24.06.2015 r. dla 49 osób;
I wpłata – 28 stycznia 2015 r., II wpłata – 25 marzec 2015 r.
III wpłata – 10 czerwiec 2015 r.
wyjazd do opery na „madame Butterfly” 
termin: 1.03.2015. godz.18:00, dla 50 osób; 
wpłata – 11 luty 2015 r.
wyjazd do teatru muzycznego na przedstawienie pt. „Lata 
dwudzieste, lata trzydzieste”, dla 50 osób. 
Wybór 2-go spektaklu, daty wpłat i terminy obu wyjazdów po-
dane zostaną w późniejszym terminie. 
Wpłata na „Lata dwudzieste... – 11 marzec 2015 r.
Wpłata wpłata dla obu przedstawień – 11 marca 2015 r.

Zapisy i wpłaty, przyjmowane będą w Klubie Seniora  
przy ul. Wysoka 1 w wyżej wymienionych terminach; 
w środy, w godz. od 15:00–17:00, tel. 61 819 46 48

Organizator wyjazdów: Ewa Palm-Drobnik, 
kontakt: 603 322 533, 61 819 44 88

 
W ubiegłym roku w Puszczykowie napisano 

364 listy w obronie praw człowieka. 
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śWIATOWy DzIEń 
PluSzOWEGO MISIA 
Pluszowe Misie na całym świecie 
obchodzą swoje święto 25 listopada. 

Z tej okazji Bibliotekę Miejską od-
wiedziły Przedszkolaki: „Pracowite 
Pszczółki” oraz „Leśni Przyjaciele”. 
W trakcie spotkania dzieci rozmawiały 
o swoich ulubionych pluszowych mi-
siach, także o „misiowych” bohaterach 
bajek i książek dla dzieci. Wysłuchały 
również „Bajki o brzydkim Misiu”, 
z której dowiedziały się, że najpiękniej-
sze jest to, co niewidoczne dla oczu. 
Kolorowały też duże misie, z którymi 
odbyła się pamiątkowa, „misiowa” se-
sja fotograficzna. BmcaK

SŁOWA NIOSą uśMIECH
26 listopada odwiedził naszą Bibliotekę Marcin Pałasz – autor wielu 
książek i słuchowisk dla dzieci. Jak sam o sobie mówi – nie potrafi być 
człowiekiem poważnym, stąd też wszystkie jego książki bawią i to nie 
tylko dzieci, ale także dorosłych. 

andRzejki dla senioRów 
w BiBliotece Miejskiej 
w Puszczykowie
27 listopada odbyły się Andrzejki 
dla Studentów Akademii Seniora. 
Spotkaniu towarzyszył pokaz 
krótkometrażowych filmów 
fabularnych, składających się na 
projekt „Stary człowiek i może…”. 

Każdy film w humorystyczny spo-
sób opowiadał o sposobach spędzania 
wolnego czasu przez osoby w wieku 
70+. Wiele ze scen bawiło do łez, inne 
wzruszały. Późniejsze spotkanie przy 
kawie i nie tylko, było prawdziwym do-
pełnieniem uroczego wieczoru. Wszyst-
kim Studentom Akademii Seniora ży-
czymy wielu takich sympatycznych 
spotkań w Nowym Roku. n

WySTAWA AlICJI W BIBlIOTECE MIEJSKIEJ
Na przełomie listopada i grudnia w Wypożyczalni dla Dzieci pojawiła się 
nowa wystawa. Są to prace autorstwa Alicji Niedbały – uczennicy kl. III c, 
SP nr 2 w Puszczykowie. Można je oglądać do 10 stycznia 2015 r. 

Każda z nich stanowi osobne, wy-
konane z niezwykłą precyzją i estetyką 
okienko tematyczne, przedstawiające 
słynne miasta polskie i nie tylko. 

1 grudnia odbył się wernisaż tej wy-
stawy, na który przybyła cała klasa mło-
dej artystki wraz z wychowawczynią 
i mamami. W trakcie spotkania dzieci 
chętnie wzięły udział w konkursie przy-
gotowanym przez Alicję pt. „Kto od-
gadnie tematy wszystkich prac pla-
stycznych?”. Po słodkim poczęstunku 
dzieci rozmawiały również na temat 
tego, czym jest talent i wysłuchały opo-
wieści o Małym Kruku z Krainy Mię-
dzy Innymi, który poszukiwał swojego 

talentu. Na zakończenie spotkania dzie-
ci rysowały i prezentowały wszystkim 
swoje talenty i umiejętności. Zarówno 
Alicji, jak i koleżankom i kolegom z jej 
klasy życzymy samych sukcesów w ich 
rozwijaniiu. BmcaK

W trakcie spotkania autor opowiadał 
o swoich książkach, o próbach napisa-
nia prawdziwego horroru, z którego 
i tak ostatecznie wyszła komedia. Nie 
na próżno więc jego życiowe motto 

brzmi „Słowa niosą uśmiech”. Pan Mar-
cin opowiadał również historię przyjaź-
ni ze swoim psem Elfem, którego przy-
godom poświęcił kilka wydanych już 
książek. Powieść „Sposób na Elfa” 
otrzymała wyróżnienie w konkursie li-
terackim IBBY Książka Roku 2012, 
natomiast w 2013 r. otrzymała Nagrodę 
Literacką im. Kornela Makuszyńskiego. 
Spotkanie upłynęło w niezwykle miłej, 
wesołej atmosferze, pełnej śmiechu 
i zabawy. Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li od autora pamiątkowe dedykacje do 
swoich książek. Bardzo dziękujemy za 
fantastyczny wieczór! BmcaK

zAPRASzAJą NA BRyDżA
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz w Puszczykowie zaprasza osoby zain-

teresowane doskonaleniem umiejętności gry w brydża na zajęcia prowadzone w ra-
mach Akademii Seniora. Szczegółowe informacje pod numerem tel. (61) 819 46 49.
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POWIEDzIElI „NIE” 
DROżSzEJ WODzIE I śCIEKOM 
Podczas sesji nadzwyczajnej przeprowadzonej 4 grudnia puszczykowscy 
radni nie zaakceptowali projektu uchwały o zatwierdzeniu nowych 
stawek za wodę i odbiór ścieków przedłożonych przez Aquanet. 
Niestety, zgodnie z przepisami, jeżeli wniosek nie zawiera błędów 
nowe, czyli wyższe stawki i tak zaczną obowiązywać niezależnie od 
decyzji samorządu. 

W ustawie o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków znajduje się zapis o sposo-
bie ustalania taryf za dostawę wody 
oraz odbiór ścieków. W przypadku 
Puszczykowa i gmin będących akcjona-
riuszami spółki Aquanet takie taryfy 
przygotowuje właśnie poznańska spółka 
Aquanet. Jeśli burmistrz nie stwierdzi 
błędów formalnych w złożonym wnio-
sku (tak było w tym przypadku), przed-
kłada go Radzie, która uchwałą (ma na 
to 45 dni od dnia złożenia wniosku 
przez operatora sieci) akceptuje lub, jak 
w przypadku Puszczykowa, odmawia 
akceptacji wniosku

W posiedzeniu sesji nadzwyczajnej 
uczestniczyli przedstawiciele spółki Aqu-
anet. Konieczność podwyższania stawek 
tłumaczyli inwestycjami realizowanymi 
przez spółkę w minionych latach. 

Od momentu wprowadzenia zróżnico-
wanych opłat za odbiór ścieków (od 2013 
r.) Puszczykowo znalazło się w stre fie 
z najwyższymi stawkami na terenie admi-
nistrowanym przez Aquanet, mimo że 
oczyszczalnia ścieków, która właśnie jest 
modernizowana leży na obrzeżach miasta. 
Przedstawiciel Aquanetu tłumaczył to 
tym, że dzieje się tak dlatego, ponieważ 
każda mała oczyszczalnia ścieków jest 
droższa w eksploatacji niż olbrzymi obiekt 
działający np. w Koziegłowach.

DlACzEGO NIE MA 
JEDNEJ STAWKI?

Do końca 2012 roku, zgodnie z za-
wartym wcześniej porozumieniem, 
ceny za wodę i odbiór ścieków ustalane 

były na jednakowym poziomie dla 
wszystkich gmin – akcjonariuszy Aqu-
anetu. Niestety Miasto Poznań odstąpiło 
od porozumienia i zobowiązało Aqu-
anet do ustalania cen za odbiór ścieków 
osobno dla każdej zlewni przypisanej 
różnym oczyszczalniom. Puszczykowo 
przypisane zostało do tzw. zlewni mo-
sińsko – puszczykowskiej. To rozwiąza-
nie „narzucone” niejako przez Poznań 
sprawia, że stawki za odbiór ścieków są 
dla poszczególnych gmin różne. Naj-
prościej mówiąc im bliżej oczyszczalni 
w Koziegłowach, tym taniej. 

Jak wyjaśnił przedstawiciel Aquane-
tu szansą na powrót do jednej stawki 
dla wszystkich, jest porozumienie się 
akcjonariuszy i stworzenie np. związku 
komunalnego. 

 – Mamy nowego prezydenta Pozna-
niu, więc może warto wrócić do tematu 
– podpowiadali radnym. 

 – Stworzenie związku międzygminne-
go i spowodowanie powrotu do równych 
stawek jest naszym celem. W Puszczyko-
wie nigdy nie jesteśmy w stanie uzyskać 
takich kosztów funkcjonowania kanaliza-
cji sanitarnej, jak w zwartej zabudowie 
miejskiej. – mówił Władysław Ślisiński, 
zastępca burmistrza Puszczykowa. 

Podczas głosowania wszyscy radni 
byli przeciw nowym stawkom.

 – To wyraźny sygnał, że się na to nie 
godzimy, biorąc pod uwagę wspólny inte-
res wszystkich mieszkańców Puszczyko-
wa – podsumowała dyskusję i głosowa-
nie Małgorzata Hempowicz przewodni-
cząca Rady Miasta Puszczykowa. red

nowe Stawki, któRe będą 
obowiązywały w 2015 RokU 

w Puszczykowie:

• woda  – 4,2 zł za m3 (podwyżka 4%)
• ścieki  – 7,54 zł m3 (podwyżka 8%)

FUndUSz wodociągowy
aquanet Sa w 2004 r. wprowadził program pomocowy pod nazwą Fundusz wodociągowy.
jego zadaniem jest łagodzenie skutków podwyżek cen wody i ścieków klientom o najniższych 

dochodach obsługiwanym przez aquanet Sa.
z pomocy Funduszu wodociągowego mogą korzystać osoby, którym regulowanie rachunków za 

wodę istotnie utrudnia zapewnienie sobie i najbliższym podstawowych potrzeb bytowych. w szcze-
gólności: osoby samotnie wychowujące dzieci; osoby i rodziny żyjące w ubóstwie; rodziny wielo-
dzietne i rodzinne formy opieki zastępczej.

w sprawie przyznania dofinansowania do rachunków za zimną wodę i ścieki należy zgłaszać się do:
Fundacji „dziecko w centrum”

ul. zeylanda 9/3, 60-808 poznań, tel.: 61 663 40 90 
www.dzieckowcentrum.org fundacja@dzieckowcentrum.org
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MIElCAREK 
REKORDzISTą POlSKI! 
Chociaż Ksawery Mielcarek, puszczykowski kierowca 
rajdowy niedawno pobił rekord Polski w wyścigach 
na 1/4 mili, już zapowiada, że w przyszłym roku 
będzie chciał „wykręcić” jeszcze lepszy czas. 

Ksawery Mielcarek, z puszczykowskiej rodziny z rajdo-
wymi tradycjami – jego ojciec Andrzej i brat Sebastian 
w przeszłości także z powodzeniem uczestniczyli w rajdach 
samochodowych – startuje w wyścigach tzw. „drag racing”. 
Kierowcy ścigają się w nich na dystansie 1/4 mili czyli około 
400 m. W tych wyścigach liczy się tylko czas. Startujące tam 
auta to prawdziwe demony mocy. Opel Corsa, na którym star-
tuje Ksawery napędzany jest przez 3-litrowy silnik V6 i w cią-
gu niespełna 10 sekund rozpędza się do ponad 200 km/h. 

Pobicie rekordu kraju było „zadaniem nr 1” w kończącym 
się sezonie. Pierwsze starty w Polsce nie okazały się szczęśliwe, 
ponieważ w czasie zawodów padał deszcz. Jak mówił K. Miel-
carek w tego typu zawodach przejazdy w deszczu nie powinny 
właściwie się odbywać. Zdecydowanie lepsze okazały się za-
wody w Werneuchen koło Berlina. Zorganizowano je w ramach 
cyklu „Race at Airport”. 

ElIMINACJE POD KOSzAMI
8 grudnia puszczykowskie 
gimnazjalistki rywalizowały 
w Sali Gimnazjum nr 1 w ramach 
turnieju eliminacyjnego 
do zawodów powiatowych 
w koszykówce. 

W rywalizacji zwyciężyła drużyna 
Gimnazjum nr 1, przed Zespołem Szkół 
i Gimnazjum nr 2. 

Poszczególne drużyny wystąpiły 
w następujących składach:

Gimnazjum nr 1: Julia Sobska, Ka-
rolina Jańczak, Martyna Derkowska, 
Dominika Tabiś, Weronika Szklarska, 
Natalia Oczujda, Nikol Huderek, Anna 
Wawrzyniak, Pola Burslam, Jagoda 
Ossowska. Opiekun: Marlena Jagaciak.

Gimnazjum nr 2: Aleksandra Ża-
bińska, Weronika Kujawa, Natalia Za-
wada, Marta Dec, Wiktoria Bednarska, 
Anna Pachura, Aleksandra Zagórska, 
Anna Słabosz, Marta Michalska, Mi-

chalina Grzegorska. Opiekun: Karina 
Buczkowska.

Gimnazjum Sportowe: Karolina Dry-
gas, Julia Wittchen, Marta Jajczyk, Pau-
lina Nowicka, Lena Kłosińska, Zyta We-

sołowska, Weronika Gawin, Maja Go-
rzelańczyk, Anna Józefowicz. Opiekun: 
Joanna Ziółkowska

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy 
powodzenia w zawodach powiatowych, 
a wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za udział i za wysiłek włożony w przy-
gotowanie się do zawodów. /cas/jh

K. Mielcarek zgłosił swój start w nietypowej dla siebie kla-
sie 4 (auta z silnikami do 3000 cm2, również z doładowaniem, 
pojemność silnika mnoży się x1.7, a napęd może być przekazy-
wany również na tylną oś), ponieważ w kraju startuje w klasie 
FWD czyli aut z przednim napędem i z silnikami bez turbodo-
ładowania i bez wtrysku nitro. Decyzja była trafna, ponieważ już 
w trzecim przejeździe Mielcarek ustanowił nowy rekord Polski, 
który wynosi obecnie 10.781 sek. przy prędkości na mecie  
219 km/h. Ten czas dał K. Mielcarkowi także trzecie miejsce 
w klasie, co wzbudziło spore uznanie innych kierowców. 

 – Ten wynik bardzo cieszy, ale w przyszłym roku będę pró-
bował go poprawić – zapowiada Ksawery Mielcarek. 

Filmy i zdjęcia z zawodów z udziałem Ksawerego Miel-
carka można obejrzeć na stronie: www.facebook.com/Miel-
carek.Auto. red
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POBIEGlI 
PO CIACHO
Niektórzy biegają, aby pozbyć się 
kalorii. uczestnicy I Biegu po 
Ciacho w Puszczykowie na mecie 
mogli uzupełnić utracone kalorie 
tytułowymi „ciachami”. 

Mimo mroźnej aury na przełajowej 
trasie o długości 8,2 km ścigało się nie-
mal 100 uczestników. Na mecie, którą 
wyznaczono na terenie Centrum Ani-
macji Sportu, na każdego czekała gorą-
ca herbata oraz słodki poczęstunek. 
Biegacze mogli wybierać spośród pącz-
ków, pierników, kruchych rogalików, 
ciastek czekoladowych i paru innych 
smakołyków. Najszybciej wymagającą 
trasę pokonał Adrian Graczyk z Czarn-
kowa – 30:05. Wśród pań triumfowała 
Jolanta Marchwicka z Leszna z czasem 
41:57. 

Bieg zorganizowały wspólnymi siła-
mi Centrum Animacji Sportu w Pusz-

WyNIKI I BIEGu PO CIACHO
1.  Adrian Graczyk, OmgRly, 

00:30:05
2.  Marcin Sakowski, mazzy star, 

00:30:18
3.  Tomasz Kmiecik, Murowana 

Goślina, 00:30:46
4.  Tomasz Roszkowski, Warszawa, 

00:31:12
5. Filip Miś, Puszczykowo, 00:33:39

* * *
1.  Jolanta Marchwicka, Lucky Luki, 

00:41:57
2.  Irena Majłowska, Gorzów Wlkp., 

00:42:49
3.  Katarzyna Burdajewicz, 

Małachowo, 00:43:03
4.  Marzena Wróbel, Pszczew, 

00:44:16
5. Emilia Łach, EPx2 Team, 00:44:23

czykowie oraz grupa biegi.wlkp. Zdję-
cia z biegu udostępniła Anna Kołeczek-
-Berczyńska. 

Z pewnością nie jest to ostatnie przed-
sięwzięcie tego typu – organizatorzy już 

teraz zapraszają na II edycję Crossu Mar-
cowego, która odbędzie się 22 marca 
2015 r. 

marcin stachowiak, 
joanna hejnowicz

SPORTOWO 
MIKOŁAJKOWO
W Puszczykowie Mikołaj oprócz 
rozdawania prezentów zachęcał 
także do sportu. 6 grudnia Centrum 
Animacji Sportu zaprosiło dzieci 
i dorosłych do aktywności 
sportowej. 

W samo południe z Rynku wyruszył 
rajd nordic walking, który tradycyjnie 
zakończył się na terenie CAS ogni-

skiem z kiełbaskami. Godzinę później 
– również z Rynku – wyszła grupa dzie-
ci, które wzięły udział w biegu na orien-
tację „Orientuj się Mikołaju”. Trasa 
została wyznaczona na terenach przy 
Szkole Podstawowej nr 1. 

Bieg współorganizował SOWA, 
czyli Swobodny Organ Wypoczynku 
Aktywnego, który już zaprasza nas 27 
grudnia, na kolejny bieg. Po świątecz-
nym objadaniu się trochę ruchu i świe-
żego powietrza przyda się wszystkim. 
Można startować w zespołach z kolegą, 

mamą, tatą, babcią. Będzie dużo zaba-
wy i losowanie upominków. Szczegóły 
na www.caspuszczykowo.pl. Zaprasza-
my. cas/jh

pUSzczykowSka liga piłki Siatkowej
W Mikołajkową sobotę odbyła się druga kolejka 
Puszczykowskiej ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn. Roze-
grano trzy mecze, w których spotkały się drużyny: 

Budowlanka vs. Przyjaciele z boiska (3:1), Rataje vs. 
MKS I (0:3), Żubry vs. MKS II (0:3). Po dwóch kolejkach 
tabela prezentuje się następująco:

po ii kolejce mecze rozegrane punkty
MKS I 2:0 6:0
Żubry 2:0 6:0
Budowlanka 1:1 4:2
Rataje 1:1 3:3
Przyjaciele z boiska 0:2 0:6
MKS II 0:2 0:6

Na kolejne rozgrywki zapraszamy 10 i 24 stycznia 2015r. /cas/jh
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KORONA PóŁMARATONóW zDOByTA
Dariusz Sitek i Szymon Kasprowicz to pierwsi 
mieszkańcy Puszczykowa, którzy w 2014 roku  
zdobyli Koronę Półmaratonów Wielkopolski i Koronę 
Półmaratonów Polski. O krok od Wielkopolskiej 
Korony była także Agata Akuszewska.

Aby zdobyć Koronę Półmaratonów Wielkopolski należy 
przebiec w ciągu roku kalendarzowego minimum 10 z 12 or-
ganizowanych półmaratonów. 

W 2014 r. Dariusz Sitek pokonał 11 półmaratonów, nato-
miast Szymon Kasprowicz 10. Warto zaznaczyć, że bardzo 
blisko zdobycia takiej samej korony była nasza biegaczka 
Agata Akuszewska, która podczas półmaratonu w Szamotu-
łach miała ogromnego pecha. Nie ukończyła biegu schodząc 
z trasy z powodu kontuzji. 

Oprócz korony półmaratonów wielkopolskich nasi biega-
cze zdobyli Koronę Półmaratonów Polski, zaliczając, co naj-
mniej 5 półmaratonów z 11 organizowanych, odbywających 
się na terenie kraju.

 – Aby zdobyć koronę półmaratonów Wielkopolski i Polski 
potrzeba wielu wyrzeczeń oraz treningów biegowych w ciągu 
całego roku. Przygotowania do sezonu biegowego zaczynają 
się już zimą i trwają przez cały rok, a biegi półmaratońskie 
odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne. Trenin-
gi trzeba jeszcze pogodzić z obowiązkami dnia codziennego 
oraz obowiązkami służbowymi – mówi Dariusz Sitek, na co 
dzień pełniący służbę w puszczykowskim Komisariacie Po-
licji. 

Pan Darek założył sobie przed sezonem, że jego celem 
będzie zdobycie Korony Półmaratonów Wielkopolskich z po-
prawieniem rekordu życiowego, pokonanie trasy Poznańskie-
go Maratonu oraz „zaliczenie” dwóch startów na dystansie 10 
km, które odbyły się w Poznaniu i Rakoniewicach. Zadanie 
zostało wykonane. Startując w półmaratonach trzykrotnie po-
bijał własny rekord życiowy, który obecnie wynosi 1:38:42 

i został osiągnięty w Mistrzostwach Polski Weteranów w Pół-
maratonie, w Murowanej Goślinie w dniu 1.06.2014 r. W Po-
znańskim Maratonie osiągnął wynik 3:56:03, poprawiając 
również swój życiowy rekord, natomiast w biegu 10. kilome-
trowym w Rakoniewicach w dniu 5.10.2014 r. poprawił rów-
nież swój życiowy rekord do czasu 00:43:43. 

 – Chciałbym podziękować za wsparcie i doping swojej 
rodzinie, która wiernie towarzyszyła mi we wszystkich impre-
zach. Duże słowa uznania należą się także mojemu przełożo-
nemu, Komendantowi Policji w Puszczykowie, który tak ukła-
dał grafik służb, abym mógł wystartować we wszystkich za-
planowanych imprezach biegowych. Dziękuję również kole-
żankom i kolegom z pracy, którzy niejednokrotnie zgadzali się 
na prośby o zamianę służb – mówi D. Sitek. 

Gratulujemy wszystkim biegaczom i zachęcamy wszyst-
kich mieszkańców Puszczykowa do biegania i startów w róż-
nych imprezach biegowych, które odbywają się w naszym 
mieście i nie tylko. red

BRąz W WOJEWóDzKIM FINAlE
Kuba Standar i Kuba Mikołajczak zajęli 3 miejsce na XVI Wielkopolskich 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w badmintonie w kategorii chłopców 
szkół podstawowych. 

W finale wojewódzkim brało udział 8 
najlepszych szkół z Wielkopolski. W fa-
zie grupowej puszczykowski duet poko-
nał reprezentacje z Poznania i Ostrowa, 
ulegając jedynie zawodnikom z Prze-
źmierowa. Dwa zwycięstwa w grupie 
dały awans do półfinału, gdzie czekał 
debel ze Słupcy. Mimo zaciętej walki nie 

udało się wejść do finału i przed naszymi 
chłopcami pozostał mecz o 3 miejsce 
z zespołem z Konina. Bardzo zacięty de-
bel wygrany przez naszych badmintoni-
stów przechylił szalę zwycięstwa i mogli-
śmy się cieszyć z brązowego medalu. 
Wynik uzyskany przez naszych badmin-
tonistów napawa optymizmem tym bar-

dziej, że jeszcze w przyszłym roku chłop-
cy rywalizują w kategorii szkół podsta-
wowych. pts 



Po zeszłorocznym, udanym 
po wrocie do Karpacza, również 
w nadchodzącym sezonie pusz-
czykowianie będą rywalizować 
na stokach tego popularnego kar-
konoskiego kurortu. Organizato-
rzy przewidzieli wiele atrakcji.
Nie może Was tam zabraknąć.

Najważniejsze informacje:
Termin 6-8 luty 2015 r.
Miejsce: KARPACZ – Stoki Kopy – konkurencje zjazdo-

we, biegówki – Górny Karpacz. 
Zakwaterowanie: Hotel Mercure (dawny Hotel Skalny) 

http://skalnykarpacz.pl/ lub 6-osobowe domki bacówki: 
www.bacowki.wczasy.net.pl. 

Zapisy i terminy zgłoszeń: drogą internetową w terminie 
23.01-2.02.2015 www.ptspuszczykowo.pl / pts@ptspuszczy-
kowo.pl. 

Więcej informacji: Jakub Janaszek +48 697695723
Zapraszamy wszystkich wielbicieli białego szaleństwa do 

wspólnej sportowej zabawy. n

NARCIARSKIE MISTRzOSTWA 
zNOWu W KARPACzu
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe serdecznie 
zaprasza na 21 Mistrzostwa Puszczykowa w Narciar-
stwie Alpejskim, Biegowym i Snowboardzie. 

IX ANGIE CuP KOBIET DlA ANASTASIyI SHOSHyNA 
W Akademii Tenisowej Angelique Kerber 
w Puszczykowie odbył się IX Ogólnopolski Turniej 
Kobiet. W rywalizacji doskonale spisała się 
Anastasiya Shoshyna – reprezentantka Puszczykowa, 
zawodniczka Akademii Tenisowej Angelique Kerber, 
która sięgnęła po złoto w grze pojedynczej.

W drodze do zwycięstwa podopieczna trenera Wojciecha 
Gawlaka pokonała Martę Dybę (A.T. Promasters Szczecin), Maję 
Pindelską ( Legia Warszawa), Oliwię Szymczuch (K.S Grzegó-
rzecki Kraków). W finałowym pojedynku Anastasiya pokonała 
w dwóch setach Patrycję Polańską (RKT Return Radom). 

IX Angie CUP Kobiet był dla Anastasiyi udany także 
w grze deblowej. W parze z Joanną Skrzypczyńską( UKS 
Dwójka Zielona Góra) pokonały parę Julia Przybylska ( AZS 
Poznań) – Oliwia Szymczuch (K.S. Grzegórzecki Kraków). 

W rywalizacji uczestniczyło 15 zawodniczek. Jak mó wi 
Henryk Gawlak, dyrektor turnieju poziom szczególnie od pół-
finału był bardzo wysoki. Nie brakowało też niespodzianek. 

W ćwierćfinale porażki doznała pierwsza rozstawiona 
Elżbieta Iwaniuk ( AZS Poznań) przegrywając z późniejszą 

finalistką Patrycją Polańską ( RKT Return Radom). Nato-
miast w pierwszej rundzie z Oliwią Szymczuch (K.S. Grze-
górzecki Kraków) przegrała „turniejowa dwójka” – Joanna 
Zawadzka (UKS ACT Sport Tarnów), liderka rankingu PZT 
juniorek. Zwyciężczynie otrzymały pamiątkowe puchary, na-
grody rzeczowe oraz pieniężne. red

Zwyciężczynie IX Angie CUP Kobiet: (stoją od lewej) Julia Przybylska 
(AZS Poznań) III miejsce, Oliwia Szymczuch (K.S. Grzegórzecki Kra-
ków) III miejsce, Patrycja Polańska (RKT Return Radom) II miejsce, 
Anastasiya Soshyna (Angie Puszczykowo) I miejsceEcho Puszczykowagrudzień 201422
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MISTRzOWSKA 
WIKTORIA 
Chociaż tenisowy sezon jeszcze trwa 
Wiktoria Rutkowska tenisistka 
z Puszczykowa już może zaliczyć go  
do bardzo udanych. 

W tym roku zanotowała swoje największe życiowe osią-
gniecie. W lipcu we włoskim Loano wspólnie ze swoimi ko-
leżankami – Igą Świątek i Anią Hertle – wywalczyły tytuł 
Drużynowych Vice Mistrzyń Europy. 

Ten udany start zagwarantował im udział w Drużynowych 
Mistrzostwach Świata, które rozegrano w sierpniu w czeskim 
Prostojev. 

„Najświeższym” sukcesem Wiktorii jest zwycięstwo 
w grze deblowej na prestiżowym turnieju Eddie Her Junior 
na Florydzie. Wiktoria grając w parze z Igą Świątek pokona-
ły w finale 6:4, 6:4, parę z USA rozstawiona z numerem 1 

uDANE STARTy MIESzKA KWAśNIEWSKIEGO
Mieszko Kwaśniewski, utalentowany puszczykowski 
tenisista udanie rozpoczął sezon halowy. 
W ogólnopolskim turnieju o Puchar Powiatu 
Poznańskiego rozegranym w dniach 15-17 listopada 
na kortach CT Angie w Puszczykowie, Mieszko 
startował zarówno w grze pojedynczej, jak i deblu. 

W grze pojedynczej dotarł do półfinału, w którym nieste-
ty lepszy okazał się późniejszy zwycięzca całego turnieju 
Bartek Maroszek. W grze podwójnej w parze z Bartkiem Ło-
siakiem, poszło nieco gorzej. Poznańsko-puszczykowski de-
bel musiał uznać wyższość pary Maroszek/Berszakiewicz już 
w fazie grupowej. 

Kolejny start w dniach (21-24.11.2014 r.) Mieszko zano-
tował na kortach w Sobocie, gdzie rozegrano ogólnopolski 
turniej mężczyzn. Puszczykowianin przeszedł pomyślnie 
kwalifikacje i w turnieju głównym rozgrywanym systemem 
grupowym (4 grupy po czterech zawodników) osiągnął bar-
dzo dobry wynik. W swojej grupie zajął drugie miejsce ule-
gając tylko rozstawionemu z numerem 1 w turnieju (ranking  
9 PZT) Wojtkowi Lutkowskiemu. W rozgrywce finałowej 
Mieszko grał w grupie walczącej o miejsca 5-8 i zajął osta-

tecznie wyśmienite 6 miejsce. Warto dodać, że Mieszko był 
najmłodszym uczestnikiem turnieju.

Ostatnim listopadowym startem Mieszka był udział w Ha-
lowym Ogólnopolskim turnieju we Wrocławiu. W grze poje-
dynczej M. Kwaśniewski doszedł do półfinału. Jeszcze lepszy 
wynik zanotował w deblu. W parze z Michałem Bareją (w sin-
glu pokonał go w ćwierćfinałowym pojedynku) zwyciężyli, 
pokonując w finałowym pojedynku 6:2; 7:6, parę Zamorski/
Filar. Mieszko Kwaśniewski niedługo będzie reprezentował 
nowy klub tenisowy „FIT Puszczykowo”, który będzie działał 
w nowo budowanym obiekcie dawnego MOSiR-u. p.K.

FINAŁ DlA PuSzCzyKOWIAN
ze złotem i srebrem wrócili puszczykowscy badmin-

toniści pts-u z XiX mikołajkowego ogólnopolskiego 
turnieju seniorów, który odbył się 6 grudnia w solcu 
Kujawskim. Paweł Niewoliński i Kuba Janaszek świetnie 

się spisali wygrywając grupę i dochodząc do finału. Brato-
bójczego pojedynku jednak nie było. Ze względu na kontuzję 
Kuby i wycofanie z gry, Paweł mógł bez walki sięgnąć po 
złoty medal.

W deblu nasi zawodnicy zajęli 2 miejsce przegrywając 
tylko z zawodnikami z Warszawy. pts

(Conared, Mcnally). Dzięki tej wygranej Wiktoria zapewniła 
sobie start w kolejnym turnieju Orange Bowl w Miami (tur-
niej wystartował 16 grudnia br).

Wiktoria Rutkowska od 4 lat jest zawodniczką kadry na-
rodowej w poszczególnych grupach wiekowych tj. skrzatów, 
młodziczek. Reprezentuje Polskę na Drużynowych Mistrzo-
stwach Europy oraz licznych turniejach międzynarodowych. 
W styczniu 2014 r. w wieku 14 lat w Sopocie zdobyła tytuł 
Halowej Mistrzyni Polski do lat 16. Wiktoria jest uczennicą 
II klasy gimnazjum sportowego w Zespole Szkół Sportowych 
w Puszczykowie. red




