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Złoci Jubilaci 

Irena i Zdzisław Jasiczakowie
Stanisława K. i Kazimierz Józefiakowie
Cecylia i Stanisław Nowaccy
Danuta S. i Wojciech Norscy
Czesława K. i Władysław S. Ratajczakowie
Janina K. i Jan Ratajczakowie
Halina A. i Janusz F. Ruszczyńscy
Barbara i Jerzy L. Stelmachowscy
Zofia M. i Leszek Tomczakowie
Regina M. i Jerzy J. Wiśniewscy
Bożena K. i Zbigniew Woźniakowie

W tym roku swoje „Złote gody” świętowało 
w Puszczykowie 11 par. Z tej okazji 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 Janusz 
Szafarkiewicz oraz Joanna Szejn z Urzędu 
Stanu Cywilnego.

 – Gdy przynajmniej pięćdziesiąt lat temu wstępowaliście 
w związek małżeński, towarzyszyły wam również uśmiechnięte 
i radosne twarze Waszych bliskich: rodziców, rodzeństwa, krew-
nych i znajomych. Życzyli Wam zdrowia i wszelkiej pomyślności 
na nowej drodze życia. I dziś, kiedy myślą sięgacie wstecz i wi-
dzicie owoce waszego trudu, zapewne nie żałujecie tych wspól-
nie przeżytych dni, tych lat, bo wiecie, że to przykład zgody 
i miłości małżeńskiej dla tych wszystkich, którzy dzisiaj podob-
nie jak Wy przed pięćdziesięciu, laty decydują się związać wę-
złem małżeńskim – mówił do jubilatów Burmistrz A. Balcerek.

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

Na zakończenie uroczystości wszyscy wysłuchali koncer-
tu w wykonaniu poznańskich artystów, często wspólnie śpie-
wając znane utwory. Po uroczystości na jubilatów czekał ol-
brzymi tort – oczywiście z okolicznościowym napisem 50 lat 
razem. Po oficjalnej ceremonii wszyscy wznieśli toast za 
kolejne… pół wieku razem. red

Świętowali Złote gody 
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Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom naszego miasta, któ-
rzy wzięli udział w wyborach samorządowych 16 listopada br. Szcze-
gólne podziękowania składam Wyborcom za okazane mi zaufanie. 
Wynik wyborów jest świadectwem, że zostały zauważone zmiany, 
jakie zaszły w okresie sprawowanej przeze mnie funkcji Burmistrza 
Miasta, a kierunek rozwoju Puszczykowa zgodnie z zaproponowa-
nym programem wyborczym zyskał uznanie. Powierzenie mi funkcji 
burmistrza na kolejną kadencję jest ogromnym wyróżnieniem, a wy-
sokie poparcie jakie otrzymałem jest wielkim zobowiązaniem do 
skutecznej i wytężonej pracy.

Gratuluję nowo wybranym Radnym Rady Miasta, wyrażając na-
dzieję, że stworzona przez wyborców reprezentacja Puszczykowa – 
Radni oraz Burmistrz, sprosta wyzwaniom rozwojowym naszego 
miasta. Dziękuję moim kontrkandydatom panom Krzysztofowi Ka-
mińskiemu oraz Gniewkowi Niedbale za rywalizację, podczas której 
dla mnie najważniejszą wartością było reprezentowanie interesu 
wszystkich Mieszkańców naszego Miasta.

Zakończył się czas święta demokracji, jakim jest okres kampanii wyborczej i wyborów. Nasta-
je czas pracy w VII kadencji na rzecz Puszczykowa. Mam nadzieję, że wdrożone przeze mnie 
rozwiązania i gospodarne zarządzanie miastem przekonają kolejnych Mieszkańców Puszczykowa 
do zaproponowanej koncepcji rozwoju Puszczykowa.

Z poważaniem
Andrzej Balcerek

Burmistrz Miasta Puszczykowa

Kontrowersyjna decyzja sKo w sprawie loKalizacji obieKtu handlowego przy MoniuszKi
W piątek – 14 listopada 2014 do Urzędu Miasta w Puszczykowie doręczona została decyzja Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w sprawie pawilonu handlowego planowanego przez inwestora. 

Sprawa podobna do niedawnej decyzji SKO, która zezwa-
la na zabudowę stadionu Szyca przy ulicy Dolna Wilda w Po-
znaniu. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatrzyło 
odwołanie inwestora, który wnioskował w Urzędzie Miasta 
Puszczykowa o wydanie warunków zabudowy dla pawilonu 
handlowego na tym obszarze. Na terenie przy ulicy Moniusz-
ki inwestor chce postawić obiekt handlowy o powierzchni do 
1200 m2, ale miasto odmówiło wydania decyzji o warunkach 
zabudowy. Opierając się na analizie urbanistycznej, wykaza-
na została sprzeczność parametrów projektowanej zabudowy 
z charakterem zabudowy Puszczykowa i jej negatywny 
wpływ na ład przestrzenny.

Stanowisko SKO jest nie do przyjęcia i budzi zdecydowa-
ny protest ze strony władz miasta.

SKO posłużyło się tą samą analizą urbanistyczną, w oparciu 
o którą Miasto wydało decyzję odmowną. Analiza obejmowała 
obszar kilkudziesięciu hektarów i zdecydowanie wykazała 
w przeważającej części obszaru charakter zabudowy jednoro-
dzinnej, niskiej intensywności. Jednak SKO dla potrzeb przyję-
tego stanowiska w tej sprawie przyjęło jako punkt odniesienia, 
parametry takich obiektów , jak Kościół parafii św. Józefa przy 
ulicy Dworcowej, zabudowania dworca PKP w Puszczykówku, 

czy zblokowany ciąg pawilonów przy ulicy Dworcowej. Wyda-
ną decyzję pozytywną SKO tłumaczy brakiem sprzeczności 
z różnorodną funkcją i formą zabudowy istniejącej. 

Po raz pierwszy od czasu istnienia Samorządów SKO wy-
dało decyzję „za plecami” Urzędu Miasta, bez żadnego po-
stępowania wyjaśniającego, w sprawie dotyczącej zagospo-
darowania przestrzennego, która powinna zawsze pozostawać 
w kompetencji Samorządu. Dodatkowo zdziwienie i oburze-
nie budzi fakt, że przy rozpatrywaniu odwołania inwestora, 
SKO w ogóle nie odniosło się do negatywnego stanowiska 
mieszkańców, będących stronami postępowania. Nie wzięto 
też pod uwagę argumentów Miasta i indywidualnego charak-
teru zabudowy Puszczykowa.

Zgodnie z przepisami strony postępowania mogą wnieść 
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z termi-
nie 30 dni od doręczenia decyzji. Miasto takiej możliwości 
nie posiada, ponieważ zgodnie z przepisami nie może być 
stroną w tym postępowaniu.

W tej sytuacji jednak Miasto deklaruje pełną pomoc 
wszystkim mieszkańcom będącym stronami postępowania 
zainteresowanym wniesieniem skargi na wydaną decyzję do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. red



www.puszczykowo.pllistopad 2014 Echo Puszczykowa4

wydatKi inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 r.
Nazwa zadaNia PlaN 

wydatków

Budowa ulic: Kasztanowa, Kochanowskiego, Bałtycka, Grunwaldzka, budowa kanalizacji 
deszczowej w ul. Mazurskiej (planowane zakończenie zadania w grudniu 2014 r.). 

1 750 000

Modernizacja ulicy Kosynierów Miłosławskich 300 000

Budowa, modernizacja, przebudowa chodników i parkingów 200 000

Pozostałe zadania drogowe, w tym wykonanie dokumentacji projektowych 170 000

Budowa ścieżki rowerowej na ul. 3 Maja 100 000

Wykonanie oświetlenia na przystani kajakowej 20 000

Modernizacje budynków komunalnych – przede wszystkim wykonanie dokumentacji 
na modernizację budynków przy ul. Poznańskiej 4 i ul. Poznańskiej 26

150 000

Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi 700 000

Modernizacja pomieszczeń archiwum Urzędu Miasta 50 000

Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej 60 000

Wykonanie dokumentacji rozbudowy szkoły SP2 o dodatkowe sanitariaty dla najmłodszych dzieci 25 000

Modernizacja SP1 6 000

Zakup urządzeń biurowych na potrzeb szkół 10 000

Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy SP2 7 000

Modernizacja instalacji elektrycznej SP2 150 000

Budowa sieci wodociągowej w ul. Andersonów 91 351

Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mazurskiej 10 000

Składka na budowę schroniska dla zwierząt dla Związku Międzygminnego „SCHRONISKO” 86 649

Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Szpitalna i Konopnickiej 50 000

Budowa hali widowiskowo-sportowej – wykonanie dokumentacji 200 000

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Nowe Osiedle 20 000

Zagospodarowanie terenu CAS (budowa ścieżek pieszej i dla rolkarzy, budowa górki 
saneczkowej – planowane zakończenie zadania w grudniu 2014 r. oraz wykonanie boiska do 
piłki plażowej, street workout parku i siłowni zewnętrznej)

700 000
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rada miasta

BUdżet MiAStA PUSZCZyKOWA nA 2015 R. 
W dniu 16 listopada Burmistrz Miasta przedłożył Radzie Miasta oraz Regionalnej izbie Obrachunkowej 
w Poznaniu projekt budżetu Miasta na 2015 r. 

W przedstawionym projekcie uwzględniono: 
Dochody zaplanowano w wysokości 30.830.000 zł, 

w tym dochody majątkowe 256.715 zł. 
Wydatki zaplanowano w wysokości 32.363.000 zł, w tym 

wydatki majątkowe 4.906.000 zł. 
Deficyt zaplanowano w wysokości 1.533.000 zł. 
Przychody zaplanowano w wysokości 3.900.000 zł, 

w tym z tytułu: emisji obligacji komunalnych w kwocie 
2.900.000 zł (środki te zostaną przeznaczone na spłatę długu 
zaciągniętego w latach ubiegłych oraz na zapłatę za umowę 
ratalną zaliczaną do długu Miasta), wolnych środków pie-
niężnych w kwocie 1.000.000 zł (kwota ta zostanie przezna-
czone na sfinansowanie deficytu Miasta). 

Dług Miasta na koniec 2015 r. 
spadnie w stosunku do długu na 
koniec 2014 r. o kwotę 25.240 zł. 

Rozchody z tytułu spłaty kre-
dytów zaciągniętych w latach ubie-
głych wyniosą 2.367.000 zł. Odset-
ki z tytułu zaciągniętego zadłuże-
nia planuje się w wysokości 450.000 zł. 

Dotacje z budżetu planuje się w wysokości 3.930.283 zł, 
w tym przede wszystkim dla: Biblioteki Miejskiej – 850.000 
zł, przedszkoli – 2.100.000 zł, Miasta Poznania na transport 
publiczny – 420.000 zł, na realizację Programu współpracy 
z organizacjami pożytku publicznego – 339.000 zł.

AKCJA zIMA 
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 
przypominamy właścicielom, osobom i podmiotom 
zarządzającym nieruchomościami znajdującymi się 
na terenie miasta Puszczykowa o ciążących na nich 
w tym okresie obowiązkach:

 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czy-
stości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i in-
nych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieru-
chomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną 
część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną 
bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu winien 
być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce niepowo-
dujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcia 
działań mających na celu likwidację śliskości chodnika.

Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych za-
nieczyszczeń z chodnika na jezdnię lub zieleń przyuliczną.

 
Postawy prawne

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. Poz. 1399 – tekst jed-
nolity);

Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U. 
z 2013r. Poz. 482);

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Puszczykowa (Uchwała nr 218/13/VI Rady Miasta 
Puszczykowa z dnia 21 maja 2013r.);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 
listopada 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wy-

kroczeń, za które strażnicy straży gminnej/miejskiej są 
uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatów kar-
nych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. 2014 poz.55);

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listo-
pada 2003r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych 
w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń 
(Dz.U. 2003r. Nr 208 poz. 2023 z późn. zm.);

Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 
ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, podlega karze grzywny 
(art.10 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach);

Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wy-
konuje obowiązków określonych w Regulaminie (art. 10 ust. 
2a tejże ustawy);

Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, 
toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w spra-
wach o wykroczenia (art. 10 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach);

Strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 117 KW i art. 
10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (§ 1 Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 2013r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży 
gminnej/miejskiej są uprawnieni do nakładania grzywien w dro-
dze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń).

 Ponadto do 30 listopada istnieje możliwość wywiezie-
nia tzw. „zielonych odpadów” do punktu EKO Rondo. 
Jedynym warunkiem jest posiadanie dowodu osobistego, 
w celu potwierdzenia zameldowania na terenie Miasta 
Puszczykowa.



AGATA WÓJCIK okręg nr 1
od dziecka związana z Puszczykowem, gdzie dorastała i wychowała dwójkę dorosłych już dzieci. 

Chętnie angażuje się w życie społeczne i kulturalne miasta. Przez kilka lat współpracowała z „kurierem 
Puszczykowskim”, w którym publikowała „Agaty felieton osobisty”. Ukończyła studia pedagogiczne 
i dziennikarstwo. Pracuje jako nauczycielka języka angielskiego, koordynatorka europejskich progra-
mów edukacyjnych CoMEnIUS i ErASMUS Plus oraz spiker i tłumacz na międzynarodowych zawo-
dach sportowych. 

RAdni RAdy MiAStA PUSZCZyKOWA 

ELŻBIETA BIJACZEWSKA okręg nr 2
Mieszka w Puszczykowie od dziesięciu lat. Pierwszy raz pełni funkcję radnej Puszczykowa. Ukończyła 

Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz Podyplomowe Studia z zakresu organizacji pomocy społecznej 
i pracy socjalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Podyplomowe Studia z zarządza-
nia projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. od 1999 r. jest dyrektorem Powiatowego 
Centrum Pomocy rodzinie w Poznaniu. 

WŁADYSŁAW HETMAN okręg nr 3
Bezpartyjny i niezależny. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej –. od uro-

dzenia mieszka w Puszczykowie. Jak mówi o sobie doskonale zna problemy, z którymi borykają się 
mieszkańcy jego okręgu wyborczego i chciałby pomagać w ich rozwiązywaniu. Jest radnym rady 
Miasta Puszczykowa od 2006 roku. W ostatniej kadencji uczestniczył w pracach komisji rewizyjnej 
oraz komisji Budżetu i rozwoju Miasta.

FILIP RYGLEWICZ okręg nr 4
rodowity puszczykowianin (rodzina mieszka w Puszczykowie od trzech pokoleń). Absolwent po-

znańskiego AWF-u na wydziale turystyki i rekreacji. kilkanaście lat spędził w Tunezji, gdzie jego rodzi-
ce pracowali na kontrakcie. Dzięki pracy w turystyce zdobył duże doświadczenie w działalności spor-
towo-rekreacyjnej, które chciałby wykorzystać w pracy na rzecz naszego miasta. 

MAŁGORZATA SZCZOTKA okręg nr 5
rodowita puszczykowianka. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wy-

dział Filologii Polskiej i klasycznej) oraz Podyplomowych Studiów Public relations w Wyższej Szkole 
Bankowej w Poznaniu. od 14 lat prowadzi Centrum nauczania „ABC Plus”. Mama nastoletniej córki, 
Weroniki. Społecznik, lubi działać dla dobra wspólnego, W minionej kadencji była przewodniczącą 
komisji Edukacji, kultury i Sportu oraz członkiem komisji rewizyjnej.

MAŁGORZATA HEMPOWICZ okręg nr 6
Wielkopolanka od wielu pokoleń – dziadek powstaniec wielkopolski. W Puszczykowie mieszka od ponad 

40 lat. Absolwentka wydziału zootechniki na Akademii rolniczej w Poznaniu. Wspólnie z mężem prowadzi 
własną firmę handlowo-transportową. otwarta, pogodna i komunikatywna, zawsze szukająca kompromisu. 
Była radną 6. kadencji rady Miasta, w której pełniła funkcję przewodniczącej komisji Spraw Społecznych. 

RYSZARD TEUSCHNER okręg nr 7
Mieszka w Puszczykowie od 34 lat. Wraz z żoną Elżbietą wychował dwoje dzieci. od 11 lat prowadzi 

własne Przedsiębiorstwo Handlu i Usług niekoncesjonowanych „LogISTA”. Wspomagał protest prze-
ciwko lokalizacji wielkopowierzchniowych centrów handlowych przy ul. Magazynowej. Uchodzi za oso-
bę otwartą na współpracę, szukającą kompromisów i wrażliwą na potrzeby innych.

TOMASZ POTOCKI okręg nr 8
Mieszka w Puszczykowie od 1999 roku. Żonaty, dwójka dzieci. Wykształcenie wyższe, zdobyte na 

kierunku Administracja Publiczna oraz Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny. Właściciel przedsiębiorstw 
handlowo-usługowego „neoPunkt”, dawniej „neonet” w Mosinie. radny Miasta Puszczykowa w VI 
kadencji. od wielu lat współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi na terenie Pusz-
czykowa, takimi jak: Las Puszczykowo, Młodzieżowe Judo w Puszczykowie, ZHP oraz koło Emerytów. 
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W KAdenCJi 2014-2018
JAKUB MUSIAŁ okręg nr 9

Puszczykowianin od urodzenia. Żonaty, ma 4-letnią córkę. Prowadzi w Puszczykowie kancelarię 
Adwokacką. W Biurze Parafialnym Parafii św. Józefa udziela darmowych porad prawnych mieszkań-
com naszego miasta. Wielokrotnie reprezentował przed sądami w Poznaniu naszych mieszkańców. 
kontynuując udzielanie pomocy w sprawach sądowych, chce również pomagać każdemu, w sprawach 
prowadzonych w naszym urzędzie. 

ŁUKASZ GRZONKA okręg nr 10
Ma 29 lat, pochodzi ze starej puszczykowskiej rodziny. Łączy pracę w rodzinnej firmie Sevroll-

-Poznań z aplikacją radcowską i współpracą z cenioną poznańską kancelarią. Chce wykorzystać wy-
kształcenie prawnicze oraz doświadczenie z pracy w prywatnej firmie, która z powodzeniem od 1989 
roku zdobywa nowe rynki, do pracy w radzie Miasta. Poza prawem i biznesem ma dwie pasje: sport 
i historię. 

MACIEJ KRZYŻAŃSKI okręg nr 11
W Puszczykowie mieszka od urodzenia. Jako historyk stara się popularyzować wiedzę o dziejach 

miasta na łamach puszczykowskich mediów. od kilku lat uczestniczy w puszczykowskim życiu spo-
łecznym, kulturalnym i politycznym. Jest redaktorem popularnego puszczykowskiego bloga i organi-
torem wspólnie z punktem informacji miejskiej wycieczek krajoznawczych po Puszczykowie i okoli-
cach, np. drezyną do osowej góry. na początku tego roku został radnym.

DOROTA ŁUCZAK-DYDOWICZ okręg nr 12
Absolwentka studiów na Wydziale Farmacji AM w Poznaniu. Pracując w marketingu firm farma-

ceutycznych przemierzała kraj, przy okazji czerpiąc wzorce dobrych praktyk i wdrażając je w naszej 
okolicy. Docenia zalety Puszczykowa – ciszę, zieleń, a przede wszystkim czyste powietrze. Dla osoby 
żyjącej wcześniej w dużych miastach to walory nie do przecenienia. Działa w radzie rodziców w SP2, 
autorka artykułów do puszczykowskich mediów. otwarta na pomoc ludziom, wiedzę i świat. 

ELŻBIETA CZARNECKA okręg nr 13
Absolwentka Liceum w Puszczykowie. Po uzyskaniu dyplomu na Akademii Medycznej w Poznaniu 

rozpoczęła pracę w Puszczykowie, gdzie pracuje do dziś. od 1987 r. na stałe mieszka w Puszczykowie. 
Była radną I. i VI. kadencji samorządu, pracowała w kilku komisjach społecznych. Interesuje się prze-
de wszystkim problemami mieszkańców i to im chciałab poświęcić swój czas. Swoje wykształcenie 
i wiedzę stara się wykorzystywać dla dobra Puszczykowian.

ALFREDA BRĄCZKOWSKA okręg nr 14
od dziecka mieszka w Puszczykowie. Tutaj ukończyła Szkołę Podstawową, liceum ogólnokształcą-

ce, była czynną harcerką. od wielu lat zawodowo związana z fotografią. Pracowała m.in. w Spółdzielni 
Usług Fotograficznych w Poznaniu na stanowisku kierownika, a także w Zakładzie Fotograficznym 
w Mosinie. Fotografia to nie tylko jej działalność zawodowa, ale także pasja. ogromną przyjemność 
sprawia jej uwiecznianie na zdjęciach ważnych chwil w życiu bliskich jej osób. 

JAN ŁAGODA okręg nr 15
Ma 26 lat, mieszka w Puszczykowie od urodzenia. Studiował stosunki międzynarodowe oraz poli-

tykę społeczną. Pracuje w firmie Lider Projekt przygotowującej projekty strategiczne dla samorządów, 
gdzie zajmuje się zagadnieniami strategii rozwoju aglomeracji, miejskich obszarów funkcjonalnych, 
zintegrowanych inwestycji terytorialnych. opracowuje część diagnostyczną dokumentów strategicz-
nych, nadzoruje także wdrażanie projektów oraz konsultacje społeczne gotowych dokumentów. 
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Okręg  Kww KiK  
„Odświeżmy PuszczykOwO” 

Kww  
„razem dla PuszczykOwa” 

Kww  
nasze Miasto 

Kww razeM  
dla mieszkańców 

Kww barbary 
kamińskieJ

1 wóJcik agata – 95 głosów Piechocki daniel – 88 głosów staliński adam – 59 głosów kamińska Barbara 
– 40 głosów

2 schneider maciej – 105 głosów BiJaczewska elżBieta – 132 głosy Nowak Piotr – 44 głosy 

3 Balcer Jacek – 76 głosów  HetmaN władysław – 134 głosy  grochulska irena – 45 głosów

4 Błajecki marek – 83 głosy  ryglewicz Filip – 109 głosów taraszkiewicz stanisław – 75 głosów 

5 walkowiak Justyna – 67 głosów szczOtka małgOrzata – 148 głosów Namysł Piotr ryszard – 109 głosów 

6 urbaniak – wichniewicz Bogna 
– 87 głosów 

HemPOwicz małgOrzata  
– 127 głosów

 Pruss roman – 102 głosy

7 Barczak andrzej – 79 głosów teuschner ryszard – 125 głosów cierzyńska izabela – 61 głosów 

8 Janaszek danuta – 54 głosy  potocKi toMasz – 165 głosów adamczyk-durczewska Beata  
– 77 głosów 

9 milczarek anna – 65 głosów  musiał JakuB – 151 głosów dobicki Jarosław – 81 głosów

10 grzONka łukasz – 133 głosy  szafarkiewicz Janusz – 99 głosów Bałazy eliza – 44 głosów 

11 krzyżański macieJ – 119 głosów Borowska maria irena – 93 głosy Baum tomasz – 67 głosów 

12 łuczak-dydOwicz dOrOta  
– 146 głosów

guziałek Piotr – 117 głosów Jasiczak kajetan – 61 głosów 

13 ewelina marcinkowska  
– 55 głosów

czarNecka elżBieta – 90 głosów Józef kowalewski – 70 głosów stefaniak Przemysław  
– 70 głosów 

14 marcolla krystyna – 34 głosy mieczysław marchewka – 92 głosy BrączkOwska alfreda – 96 głosów 

15 łagOda JaN – 127 głosów Paweł rochowiak – 111 głosów figna maciej – 58 głosów

WyBORy SAMORZądOWe 2014
Wyniki głosowania do Rady Miasta Puszczykowa

Nazwiska i imiona radnych Puszczykowa wpisane są wielkimi litrami 
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9 listopada w ramach Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej odbył 
się koncert pt. „tuwim liryczny i nie tylko”. dwóch aktorów – 
Piotr Machalica oraz Piotr Borowski – podjęło się w nim nie lada 
wyzwania – interpretacji utworów jednego z najwybitniejszych 
polskich poetów – Juliana tuwima. 

Artyści sami ułożyli repertuar z dzieł poety, znanego przede wszystkim 
z wierszy dla dzieci. 

Tymczasem na jego twórczość składa się też mnóstwo tekstów kabare-
tów, skeczy i piosenek przeznaczonych dla dorosłych odbiorców. Aktorzy 
sprawili, że wieczór był niezwykle nastrojowy i liryczny, ale i przewrotny 
i z humorem. Akompaniowała im na pianinie Agnieszka Garniewicz. 

 BMCAK

„tUWiM liRyCZnie i nie tylKO” 
W RAMACh PUSZCZyKOWSKieJ 
JeSieni KUltURAlneJ
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dZień SeniORA
5 listopada br. z okazji Światowego dnia Seniora 
Zarząd Związku emerytów, Rencistów i inwalidów 
w Puszczykowie zorganizował dla swoich członków 
uroczyste spotkanie. Seniorzy zaprosili na nie także 
burmistrza Andrzeja Balcerka. 

ŚWiętOWAliŚMy dZień niePOdleGłOŚCi

Mimo tego, iż oficjalnie Światowy Dzień Seniora przypa-
da dopiero 14 listopada, puszczykowscy Seniorzy obchodzili 
swoje święto nieco wcześniej. Ta wyjątkowa uroczystość, 
która odbyła się w sali Jana Pawła II stała się doskonałą oka-
zją do podziękowania Zarządowi Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów oraz innym życzliwym osobom, za wszel-
kie działania mające na celu aktywizację seniorów, różnorod-
ną ofertę kulturalną, spotkania, wyjazdy oraz poprawę sytua-
cji osób starszych w naszym mieście. red 

W Puszczykowie tradycyjnie świętowanie 11 listopada 
rozpoczęła msza św. odprawiona w intencj i  
Ojczyzny w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca nMP. 
W uroczystej mszy św. uczestniczyły poczty sztandaro-
we puszczykowskich szkół, Rady Miasta Puszczykowa, 
Mosińsko-Puszczykowskiego Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego i Polskiego Związku emerytów, Renci-
stów i Inwalidów.

W 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 
Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek złożył wieniec pod po-
mnikiem przy dworcu PKP w Puszczykowie. Pod pomnikiem 
paliły się znicze za tych, którzy polegli za wolność. 
11 listopada 1918 r. ulice i place polskich miast, dotąd roz-
dzielonych, były pełne świętujących tłumów. Tłumnie było 
również we wtorkowe popołudnie w sali im. Jana Pawła II, 
gdzie mieszkańcy Puszczykowa zjednoczyli się śpiewając 
pieśni patriotyczne. Oczywiście nie zabrakło poczęstunku 
w postaci pysznych rogali marcińskich. red
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REDAKTOR NACZELNY: BOGDAN LEWICKI, echo@puszczykowo.pl; WSPÓŁPRACA: MACIEJ DETTLAFF, JOANNA HEJNOWICZ, JANINA KOZEŃSKA, AGNIESZKA ZIELIŃSKA-ADAMIAK,
AGNIESZKA GŁOWACKA-BARTKOWIAK, REMIGIUSZ MOTYCKI, KATARZYNA NOWAK-ŚRONEK, MAGDALENA PŁACHTA, MAŁGORZATA NIEDZIELSKA, EWA RYBACKA, 
ALINA STEMPNIAK, BEATA WITCZAK, AGNIESZKA HAHUŁA; 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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PieRWSZAKi 
PO PASOWAniU 
nA UCZnióW 
Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Puszczykowie są już pełnoprawnymi uczniami. 
W sobotę 18 października br. odbyło się uroczyste 
pasowanie na ucznia. to był wyjątkowy dzień. 

Przed licznie przybyłymi gośćmi, nauczycielami 
i starszymi koleżankami i kolegami, „Pierwszaki” za-
prezentowały wspaniały program artystyczny przy-
gotowany pod czujnym okiem pań wychowawczyń. 
Uczniowie tańczyli, śpiewali, recytowali. Wszyscy 
zgromadzeni na widowni wraz z panią dyrektor Ewą 
Budzyńską na czele, nagrodzili artystów gromkimi 
brawami. 

Po części artystycznej nastąpiła część oficjalna – 
uroczyste ślubowanie, po którym każdy uczeń z klasy 
był osobiście pasowany na ucznia przez panią dyrek-
tor. Po pasowaniu, przy owacji zebranych, oficjalnie 
przywitano klasy: 1a – Borowiki, 1b – Muchomory 
oraz 1c – Czarne Łebki.

Na zakończenie, specjalnie dla nowo przyjętych 
uczniów, wystąpiły klasy drugie, które z szerokim 
uśmiechem zaśpiewały i zatańczyły najlepiej, jak po-
trafiły, a uczniowie klas trzecich wręczyły „Pierwsza-
kom” pamiątkowe teczki z borowikiem dla 1a, mu-
chomorem dla 1b oraz czarnym łebkiem dla 1c. 

Po oficjalnych uroczystościach uczniowie klas 
pierwszych wraz z wychowawczyniami i rodzinami 
udali się do sal na słodki poczęstunek. Klasa 1c przed 
szkołą posadziła również świerk, przy którym umiesz-
czona jest tabliczka informacyjna. Teraz co roku mo-
żemy sprawdzać, kto bardziej urósł… świerk, czy 
„Pierwszaki 2014”…

Kochane Pierwszaki – serdecznie witamy wśród 
nas i życzymy Wam wielu wspaniałych chwil. SP1

wydarzeNie
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lAUR dlA lOdZiARni PAńStWA KOStUSiAKóW
W tym roku po raz pierwszy w historii Puszczykowa wręczono honorową nagrodę Miasta „laur 
Puszczykowa”. Pierwszym laureatem tego wyróżnienia została, znana chyba wszystkim puszczykowianom 
i nie tylko, lodziarni Państwa Kostusiaków. 

Uroczystość wręczenie Lauru odbyła się 6 listopada br. 
w Pałacu Ślubów, a nagrody wręczali Burmistrz Andrzej Bal-
cerek oraz przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkie-
wicz. Uroczystość wręczenia nagrody uświetnił występ Tade-
usza Bogusza – młodego i niezwykle uzdolnionego akorde-
onisty z Puszczykowa.

Jak mówiła pani Kazimiera Kostusiak, lodziarnia funkcjo-
nuje od 15 maja 1954 r. Teraz prowadzą ją już dzieci założy-
cieli. 

 – Receptury się nie zmieniają od lat. Przez cały czas to 
wyrób tradycyjny – wyjaśniał Marek Kostusiak. 

Idea tej nagrody zrodziła się z potrzeby uhonorowania 
osób przyczyniających się do promowania Miasta Puszczy-
kowa w dziedzinie gospodarki, edukacji, kultury, sztuki, spor-

tu oraz lokalnego życia społecznego. Honorowa nagroda 
Miasta – „Laur Puszczykowa” została przyznana w tym roku 
po raz pierwszy w historii, dlatego też satysfakcjonujące jest 
to, iż otrzymała ją firma o długoletniej tradycji i renomie, sta-
nowiąca bardzo dobrą markę oraz wizytówkę naszego miasta. 

Lodziarnia Państwa Kostusiaków od początku swego ist-
nienia zajmuje wyjątkowe miejsce w przestrzeni miasta, i co 
najistotniejsze, stała się jednym z najbardziej rozpoznawal-
nym symboli Puszczykowa o ogromnym znaczeniu dla jego 
promocji turystycznej. Firma od lat cieszy się niezmienną 
popularnością, nie tylko wśród mieszkańców Puszczykowa, 
ale także turystów odwiedzających nasze miasto z różnych 
zakątków Polski. To miejsce bardzo dobrze znane wszystkim, 
którzy „zaglądają” do Puszczykowa. red



WielKOPOlSKie OPOWieŚCi
23 października w Bibliotece Miejskiej na Rynku odbyło się pierwsze 
powakacyjne spotkanie dzieci z Grupą Baśnie Właśnie. ta powstała 
w styczniu 2013 roku, grupa przekazuje dzieciom piękno kultury słowa 
i dzieli się mądrością minionych pokoleń. 

ZAŚPieWAł 
BAllAdy COhenA
W piątkowy wieczór 24 października gości-
liśmy w Bibliotece Miejskiej im. M. Musie-
rowicz Centrum Animacji Kultury w Pusz-
czykowie Kubę Michalskiego – kompozyto-
ra, autora i gitarzystę. 

W trakcie comiesięcznych spotkań 
bajarka Martyna Rubinowska, przy 
akompaniamencie muzycznym, wśród 
śmiechu i radości przenosi się wraz 
z dziećmi w magiczny świat baśni. Jest 
to świat pełen różnych kultur, obycza-
jów i wierzeń. Pierwsze spotkanie 

w nowym budynku Biblioteki dotyczy-
ło niezwykle kolorowych baśni cygań-
skich, drugie – odbyło się pod hasłem 
„Wielkopolskie opowieści – wielkopol-
ski dzieciom” W tym roku przed nami 
jeszcze „Baśnie ludów północy – spo-
tkanie z baśniami oprószonymi śnie-

giem (11.12.2014, godz. 17:00). Spo-
tkania są bezpłatne, zapraszamy ser-
decznie wszystkie dzieci. BMCAK

Artysta dwukrotnie został wyróżniony na fe-
stiwalu OPPA. Nagrał pięć płyt z zespołem Cot-
ton Cat i trzy albumy solowe. W duecie z Justy-
ną Bacz wygrał Festiwal Pieśni Leonarda Cohe-
na w Krakowie. 

W programie puszczykowskiego koncertu 
znalazło się kilkanaście ballad słynnego kana-
dyjskiego barda, który w tym roku świętuje 
osiemdziesiąte urodziny. BMCAK
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nAJZdOlnieJSi nAGROdZeni
Już po raz ósmy w Puszczykowie odbyła się uroczystość wręczenia 
nagród przedstawicielom najbardziej uzdolnionej młodzieży naszego 
miasta. 

Nagrody przyznawane przez Radę Miasta Puszczykowa wręczali: Janusz Szafar-
kiewicz, przewodniczący Rady Miasta, Andrzej Balcerek Burmistrz Puszczykowa oraz 
Małgorzata Szczotka, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Nagrody 
przyznawane są uczniom wyróżniającym się znaczącymi osiągnięciami w nauce, spo-
rcie, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej oraz zadaniach promujących miasto. 

W tym roku nagrody odebrało 35 uczniów i studentów. Jak podkreślali wręcza-
jący nagrody, puszczykowianie mogą być dumni z tego, że w naszym mieście, co 
roku znajduje się tylu uzdolnionych, utalentowanych i pracowitych młodych ludzi.

Po wręczeniu nagród i pamiątkowej fotografii dla laureatów odbył się koncert 
dla swoich kolegów i gości zagrali sami uhonorowani: skrzypaczka Marta Mazu-
rek, która zaprezentowała utwór Maurycego Ravela „Tzigane”, 
akordeonista Tadeusz Bogusz, który przygotował utwory: Ca-
vatina z opery „Cyrulik sewilski” Rossiniego, „Dwa wiatry” 
Barbary Kaszuby, „Dżek” Krzysztofa Olczaka oraz skrzypacz-
ka Katarzyna Ratajczak, która zagrała Sonatę E-dur część I An-
dante i cześć II Allegro Georga Friedricha Händela. red
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NaGRody W WysokoścI 350 zł otRzymaLI: 

NATASZA BRONISZEWSKA – srebrna medalistka Eu-
ropejskich Mistrzostw Karate w konkurencji kumite. Odnosi 
sukcesy na szczeblu wojewódzkim. 

JULIA CHUDA – mistrzyni województwa w rzucie 
oszczepem. Zdobywczyni 6. miejsca na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży. 

MIKOŁAJ DANIELEWICZ – zdobywca 1. miejsca na 
Europejskich Mistrzostwach Karate w konkurencji kumite. 
Laureat 2. miejsca w ogólnopolskim turnieju tańca towarzy-
skiego. 

PIOTR KIRSZEWSKI – finalista Ogólnopolskiego 
Konkursu Matematycznego „Plus-Minus” i wyróżniony 
w Ogólnopolskim Konkursie „Kangur Matematyczny”. 

ŁUKASZ KOPCZYŃSKI – zdobywca miejsc medalo-
wych na Europejskich Mistrzostwach Karate. Osiąga sukcesy 
na szczeblu wojewódzkim. 

MIKOŁAJ LIPIŃSKI – odnosi sukcesy w Ogólnopol-
skim Konkursie „Kangur Matematyczny” oraz w konkursach 
logicznego myślenia. Uzyskuje celujące wyniki w nauce. 

ALEKSANDRA MAKOSZ – laureatka Wojewódzkiej 
Olimpiady Przyrodniczej. Uzyskała średnią ocen 5,91. 

ZOFIA PAJSZCZYK – zdobywczyni miejsc medalo-
wych w Akademickich Mistrzostwach Polski w Karate 
w konkurencjach kumite i kata. 

DAWID PASLER – wyróżniony w Ogólnopolskim Kon-
kursie „Kangur Matematyczny” oraz w Ogólnopolskim Kon-
kursie Plastycznym „Kreska”. 

BARTOSZ SKAŁECKI – mistrz województwa w rzucie 
oszczepem. Zdobywca brązowego medalu w sztafecie 4x100 
m w Mistrzostwach Wielkopolski Młodzików. 

DAMIAN SOŁTYSIAK – zdobywca miejsc medalo-
wych na Otwartych Mistrzostwach Świata w karate w kate-
gorii kumite indywidualne i drużynowe. 

MARTYNA SYKULSKA – śpiewa w zespołach „Lumi-
kulu” i „Piosenkowa krowa”. Koncertuje i nagrywa płyty. 
Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady z przyrody Olimpus. 

MARCELINA WINKOWSKA – mistrzyni wojewódz-
twa w biegu na 100 m. Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży zajęła 5. miejsce w biegu na 100 m i 7. miejsce w bie-
gu na 100 m przez płotki. 

NaGRody W WysokoścI 600 zł otRzymaLI: 
PAWEŁ BAKUN – odnoszący ogólnopolskie sukcesy 

w badmintonie.
 MACIEJ CZYŻ – zdobywca drugich miejsc w woje-

wództwie oraz w międzywojewódzkich mistrzostwach mło-
dzików w biegach przełajowych.

ADAM MAZUREK – zdobywca 1. miejsca w XIV Mię-
dzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zaręb-
skiego. Laureat nagród i wyróżnień w ogólnopolskich kon-
kursach wiolonczelowych. 

PRZEMYSŁAW MICHOCKI – tenisista, osiągający 
sukcesy ogólnopolskie i zagraniczne w deblu i grze pojedyn-
czej. Najlepszy tenisista Wielkopolski rocznika „97”. 

JAKUB KICIŃSKI – laureat ogólnopolskich konkursów 
historycznych oraz Ogólnopolskiego Konkursu Mitologicznego. 

HUGO KWAŚNIEWSKI – zdobywca 1. miejsca w Mi-
strzostwach Wielkopolski w minitenisie rocznika 2005 oraz 
3. miejsca w Turnieju Wojewódzkim Krasnali. 

MIESZKO KWAŚNIEWSKI – 16-letni tenisista, który 
został sklasyfikowany na 28. pozycji listy rankingowej junio-
rów Polskiego Związku Tenisowego w kategorii do lat 18. 
Najlepszy tenisista rocznika „98” w województwie. 

STANISŁAWA PIOTROWSKA – prowadzi badania 
naukowe w zakresie ludoznawstwa. Autorka artykułów pra-
sowych i wystaw fotograficznych. Wolontariuszka. 

FILIP SKIBIŃSKI – zdobywca medalowych miejsc 
w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach pływackich. 

ZYTA WESOŁOWSKA – zdobywczyni medalowych 
miejsc w Mistrzostwach Wielkopolski w skoku wzwyż oraz 
w sztafetowych biegach przełajowych. 

WOJCIECH WIERZCHOWIECKI – laureat Ogólno-
polskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego w latach 1939-1945. Polski czyn zbrojny 
w okresie II wojny światowej”. Wyróżniony w Ogólnopol-
skim Konkursie „Kangur Matematyczny”. 

NaGRody W WysokoścI 800 zł otRzymaLI: 
TADEUSZ BOGUSZ – zdobywca nagród w ogólnopol-

skich i międzynarodowych konkursach muzyki akordeonowej. 
PAWEŁ JASSEM – odnoszący ogólnoświatowe sukcesy 

w brydżu sportowym. 
ADAM ŁUCZAK – osiągnięcia w zakresie sztuk wizu-

alnych i literatury. Autor filmów m.in. o domu rodzinnym 
w Puszczykowie oraz programów promujących kulturę w po-
wiecie poznańskim. 

MARTA MAZUREK – wyróżniana na międzynarodo-
wych konkursach skrzypcowych. 

MARCIN MACZYŃSKI – laureat olimpiad: historycz-
nej, artystycznej oraz wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. 
Otrzymał indeks na prawo.

ALFRED OSSOWSKI – brązowy medalista Mistrzostw 
Polski w klasie Big Techno 293 w windsurfingu. Członek ka-
dry narodowej w klasie Żagiel. 

KAROLINA PŁAZA – srebrna medalistka Mistrzostw Pol-
ski Młodzików i Pucharu Polski w snowboardzie i wakeboardzie. 

KATARZYNA RATAJCZAK – laureatka konkursów 
skrzypcowych, wyróżniana w konkursach ogólnopolskich 
i międzynarodowych. Uczestniczka kursów mistrzowskich. 

WIKTORIA RUTKOWSKA – jedna z najlepszych te-
nisistek Polski w dwóch kategoriach wiekowych – do lat 12 
i 14. Członkini kadry narodowej, reprezentująca kraj na tur-
niejach indywidualnych i drużynowych o randze mistrzostw 
Europy i świata. Halowa mistrzyni Polski do lat 16. 

ADRIANNA SZÓSTAK – Mistrzyni Polski Juniorów 
w trójskoku oraz Wicemistrzyni Polski Juniorów w skoku 
w dal. Oba tytuły zdobyła również podczas Halowych Mi-
strzostw Polski Juniorów. 

AMELIA TĘŻYCKA – uzyskała średnią ocen 6,0. Zaję-
ła 1. miejsce w eliminacjach wojewódzkich Czwartków Lek-
koatletycznych w skoku wzwyż. n

wydarzeNie
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BUdUJą GóRKę i ŚCieżKi
Jeszcze tej zimy – o ile oczywiście spadnie śnieg – naj-
młodsi puszczykowianie będą mogli zjeżdżać na san-
kach z górki budowanej właśnie na terenie Centrum 
Animacji Sportu, w pobliżu oddanego w lecie do użytku 
boiska wielofunkcyjnego. na wiosnę górkę będą mogli 
przetestować miłośnicy jazdy na rowerach crossowych.

RUSZyłA BUdOWA hAli 
Puszczykowianie spacerujący ulicą Sportową 
i Kościelną mogą obserwować postęp prac 
związanych z budową kompleksu wielofunkcyjnych 
hal sportowych z zapleczem socjalnym. 

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

Hale są realizowane w ramach inwestycji prowadzonej 
przez spółkę My Sport. Prywatny inwestor realizuje wszyst-
kie obiekty z własnych środków na terenie wydzierżawionym 
od miasta. Po upływie 30 lat wszystko przejdzie na własność 
Puszczykowa. Odkryte korty były pierwszym elementem 
tego niecodziennego przedsięwzięcia. Na tym terenie wybu-
dowana zostanie także m.in. wielofunkcyjnej hala sportowa 
z kortami i zapleczem socjalno-fitnessowym i gastronomicz-
nym, pole do mini golfa, zaplecze noclegowe. Podczas roko-
wań prowadzonych przez komisję dodatkowo uzgodniono, że 
najpóźniej od sezonu 2016/2017 na jednym z kortów w okre-
sie zimowych będzie funkcjonowało kryte lodowisko, a od 
sezonu 2015/2016 na dwóch pozostałych kortach w okresie 
jesienno-zimowym kryte boisko do piłki nożnej. red

Na razie pracownicy wykonawcy nawożą w miejsce gór-
ki ziemię ubijają ją i profilują zgodnie z zapisami projektu. 
Równocześnie, wśród drzew powstają ścieżki dla rolkarzy 
i spacerowiczów. Ekipy firmy energetycznej układają też in-
stalację pozwalającą na montaż lamp oświetlających ścieżki. 

Górka budowana na terenie CAS będzie miała łagodny 
zjazd o długości około 70 metrów. Z jednej, bardziej stromej, 
strony zbocza zamontowane będą schody z barierkami, po 
których wejdziemy na miejsce startu. Górka będzie także za-
bezpieczona… prawie jak narciarska trasa zjazdowa. Wzdłuż 
stoku zamontowane będą siatki ochronne, podobne do tych 
montowanych na górskich nartostradach, zabezpieczające 
przed zjechaniem ze stromej części górki. Ścieżki są tak za-
projektowane, aby wchodzący na strat nie przecinali w żad-
nym punkcie swojej drogi ze zjeżdżającymi. Całość oczywi-
ście będzie oświetlona. Konstrukcja górki pozwalaj także 
wykorzystywać ją w okresie od wiosny do jesieni. W tym 
okresie mogą z niej korzystać cykliści. 

Budowa górki do saneczkowania, ścieżek dla rolkarzy 
oraz oświetlenia to kolejny etap prac związanych z komplek-
sowym zagospodarowaniem terenów, które puszczykowianie 
określają najczęściej, jako „stary MOSiR”.

Pierwsze prace rozpoczęto latem tego roku. Związane były 
z budową boiska wielofunkcyjnego, na które miasto uzyskało 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.Prace na terenie 
dawnego MOSiR-u rozpoczęto po wieloletnich dyskusjach 
i wielu prezentowanych koncepcjach. Równocześnie powsta-
ją boiska i obiekty, które za kilka lat stworzą wspaniała bazę 
rekreacyjno-sportową dla mieszkańców i turystów. 

Oprócz działającego już boiska wielofunkcyjnego, budowa-
nej górki do saneczkowania i ścieżek dla rolkarzy na tym tere-
nie zaplanowano boisko do siatkówki plażowej, teren do nauki 
gry w golfa, siłownie pod chmurką. Wszystko będzie połączone 
utwardzonymi ścieżkami, po których będą mogli jeździć rolka-
rze. Plan zagospodarowania przewiduje miejsca rekreacyjne, 
w których można będzie też zagrać w tenisa stołowego czy sza-
chy na świeżym powietrzu, urządzić spotkanie przy grillu, ogni-
sku. Planowane są miejsca wypoczynkowe dla spacerowiczów, 
a docelowo przewiduje się również mini-skate park. red

Wymiana była konieczna ze względu na zły stan istniejącej 
kanalizacji. Ekipy firmy realizującej to zadanie wymieniły sta-
re, betonowe rury kanalizacyjne tzw. Vipro na nowe z tworzyw 
sztucznych. Po odkopaniu starych rur okazało się, że korzenie 
pobliskich drzew tak je poprzerastały, że były całkowicie za-
czopowane. Nowe rury są szczelne, co uniemożliwia przedo-
stanie się do wnętrza kanalizacji korzeni rosnących przy drodze 
drzew. Oprócz wymiany starych rur po zakończeniu prac 
wzdłuż ulicy Podgórnej wyremontowano chodnik. red

WyReMOntOWAny 
ChOdniK nA 
Ul. POdGóRneJ

na ulicy Podgórnej 
zakończono już wszystkie 
prace związane z wymianą 
kolektora deszczowego. 
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JeSień SPRZyJA 
dROGOWCOM
Bardzo łagodna jesień wciąż sprzyja drogowcom. 
W Puszczykowie, w kilku miejscach, trwają prace 
związane z budowami ulic i chodników. ekipy 
wykonawców pracują przy budowie ulic: Kopernika 
i Krętej. Wzdłuż ulicy Jarosławskiej zakończono 
budowę chodnika, a nowy trotuar powstaje wzdłuż 
ulicy Ratajskiego. 

Wykonawca ul. Kopernika został wyłoniony już pod ko-
niec października. Firma realizuje odcinek o długości około 
300 metrów – od ul. Kasprowicza do Marcinkowskiego. Zo-
stanie na nim ułożona nawierzchnia z kostki pozbruk. Ponad-
to ulica ta zyska kanalizację deszczową oraz chodnik z jednej 
strony ulicy.

Podobny zakres prac, tyle, że na krótszym, około 120 me-
trowym odcinku realizowany jest na ul. Krętej na Starym 
Puszczykowie. Także tam kładziona jest nawierzchni z kostki 
typu pozbruk, chodnik oraz kanalizacja deszczowa. Prace na 
ul. Krętej stanowią I etap. Obydwie ulice wykonywane są 
zgodnie z zapisami tzw. Rankingu ulic. 

Piesi korzystają już z nowego chodnika ułożone wzdłuż 
części ulicy Jarosławskiej. Trotuar ułożono za boiskiem Or-
lik. Do tego miejsca był on już, bowiem zrealizowany wcześ-
niej. 

Natomiast chodnik wzdłuż ulicy Cyryla Ratajskiego wy-
konywany jest ze środków powiatu poznańskiego. Ulica ta 
leży, bowiem w ciągu drogi powiatowej. 

Ekipy drogowców widoczne są także na ul. Mazurskiej. 
Tam prowadzone są prace związane z budową kolektora 
umożliwiającego właściwe odprowadzenie wód deszczowych 
z rejonu ul. Dworcowej. red

chodnik na ul. c. ratajskiego

Budowa ul. kopernika

Budowa ul. kretejBudowa kolektora na ul. mazurskiej

chodnik na ul. Jarosławskiej
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SPOtKAnie Z teAtReM dlA dZieCi 
5 listopada odbyło się kolejne spotkanie z teatrem dla dzieci. 
tym razem zaprzyjaźnieni aktorzy z teatru Pod Orzełkiem 
zaprezentowali „lekcję o Polsce, czyli Bajkę o Wiśle, legendę 
o Smoku Wawelskim oraz legendę o Warsie i Sawie”. 

W trakcie spektaklu profesor Hilary 
Szczebrzeszyński, poddany teatralnym 
czarom zamienił się w lalkę małego Hi-

Najbliższe spotkanie z teatrem zaplanowano na 18 grudnia 
w Sali Teatralnej w budynku Gimnazjum nr 1 Puszczykowo, 

ul. Wysoka 1, początek godz. 17:00. 
Tym razem w wykonaniu Teatru Cieni Latarenka 

najmłodsi zobaczą spektakl „OPOWieść O BOżym NarOdzeNiu”. 
Bilet 5 zł. zapraszamy!

lusia, który wyłowił z rzeki koronę Kró-
lowej Wisły i tak jak widzowie, został 
obdarowany opowieściami o nadwiślań-
skich grodach. Aktorzy za pomocą lalek 
witrażowych przedstawili legendę 
o Smoku Wawelskim oraz opowieść 
o powstaniu Warszawy – legendę o War-
sie i Sawie. Na zakończenie lekcji na 
wszystkich obecnych: dorosłych i dzieci 
czekało nietypowe zadanie domowe. 
Jest nim dbanie o pamięć o legendach 
polskich, które zawsze znaleźć można 
w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie. 
Zapraszamy serdecznie! BMCAK

bal andrzejKowy 

dla dzieci 
w Bibliotece miejskiej w Puszczykowie.

zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat 
na Bal andrzejkowy z wróżbami 

z różnych stron świata, 
który odbędzie się 28.11.2014 r. (piątek), 

o godz. 18:00–21:00
zapisy i bilety w cenie 20 zł. 

dostępne w Bibliotece miejskiej. 
zapraszamy!

liczba Miejsc ograniczona

wolne Miejsca na warsztatach 
w bibliotece MiejsKiej  

iM. M. Musierowicz centruM aniMacji 
Kultury w puszczyKowie

dzieci, młodzież i dorosłych zaprasza-
my na zajęcia organizowane przez Bm cak 
w godzinach popołudniowych i wieczornych. 
coś dla siebie znaleźć mogą miłośnicy 
sztuk plastycznych i tańca oraz osoby chęt-
ne do nauki gry na instrumentach. 
Pełna oferta zajęć dostępna jest na stronie: 

www.biblioteka.iq.pl
zaPraszamy!

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz, 
Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie

zaprasza 
5 grudnia 2014 r.godz. 17:30

na spotkanie z przyrodnikiem 

Krzysztofem PaszKowsKim 
„Krajobrazy Laponii”

Wstęp bezpęatny. Serdecznie zapraszamy!

Składam 
serdeczne podziękowania 
strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Puszczykowie oraz 
funkcjonariuszom policji 

którzy 1 listopada 2014 r. 
czynnie włączyli się w pomoc 

przy kierowaniu ruchem ulicznym 
w pobliżu cmentarza.

Dariusz Borowski 
Komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie

http://www.biblioteka.iq.pl
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dZienniKARZeM Być…
Jeśli spytalibyśmy przypadkową osobę: Czy zawód 
dziennikarza jest trudny? z pewnością odpowiedziała-
by, że tak. Otóż nie! Kilkanaście osób z naszej szkoły – 
Gimnazjum nr 1 im. Alberta einsteina w Puszczykowie 
– mogło się o tym osobiście przekonać, odwiedzając 
redakcję Głosu Wielkopolskiego.

W redakcji powitała nas pani Katarzyna Sklepik, wydaw-
ca „Głosu”. Opowiedziała nam o zawodzie reportera, dzien-
nikarza i fotoreportera. Okazało się, że taka osoba pracuje 
nawet do 12 godzin dziennie, a po powrocie do domu musi 
wymyślić kilka kolejnych tematów na nowe, interesujące ar-
tykuły do nastęnych wydań gazety! 

Następnie pani Kasia oprowadziła nas po redakcji, poka-
zując jak pracują dziennikarze. Odwiedziliśmy pokoje dzien-
nikarzy, fotoreporterów i grafików. Przyglądaliśmy się m.in. 
jak „łamie się ”, czyli składa gazetę w komputerze. Co jakiś 
czas reporterzy i fotoreporterzy wychodzili „w miasto”, aby 
zrobić zdjęcia do artykułu. W każdej chwili mogliśmy zada-
wać pytania, odnośnie intrygujących nas tematów.

PAROWóZ W PUSZCZyKóWKU
Centrum ekoinfo już od października miało możliwość współpracować 
przy organizacji wydarzenia „Parowozem z Puszczykówka do Poznania”. 
Przejazd odbył się 11 listopada z okazji Święta niepodległości 
i obchodów Świętomarcińskich. 

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
pana Mateusza Krześlaka udało się na-
mówić organizatora (TurKol.pl), aby 
pociąg nie tylko zatrzymał się na stacji 
w Puszczykówku, ale również zabrał 
pasażerów. 

Zainteresowanie mieszkańców na-
szego miasta tym wydarzeniem było 
ogromne i przerosło nasze najśmielsze 
oczekiwanie. Punktualnie w południe 

do zabytkowych wagonów wsiadło bli-
sko stu pasażerów. Tłumy na peronie 
przypomniały czasy, gdy stacja tętniła 
życiem. 

Już teraz z radością możemy Pań-
stwa poinformować, że podobne przejaz-
dy będą również organizowane w przy-
szłym roku!

Zapraszamy na naszą stronę interne-
tową (www.centrumekoinfo.blogspot.

Od listopada, przez cały okres zimowy, 
Centrum EkoInfo w soboty 

będzie czynne od 8:30 do 16:30. 
Pozostałe dni pozostają bez zmian.

com), gdzie znajdą Państwo więcej 
zdjęć z tego wydarzenia.

Anna Polaszczyk

Ta wycieczka pozwoliła nam zobaczyć, jak wiele trudu 
pracownicy wkładają w przygotowanie każdego numeru 
dziennika „Głos Wielkopolski”. Dziękujemy za miłe przyję-
cie i mamy nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję odwie-
dzić redakcję tej gazety. Aneta Trzebiatowska

EwiE Palm-Drobnik 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci męża
składają

Burmistrz miasta Puszczykowa 
i Rada miasta

  data ur.  data zg.
gidaszewski Alfons klemens 19.V.1930 25.X.2014
Chlewski Adam kazimierz 22.XII.1930 28.X.2014
niewoliński ryszard Janusz 14.XII.1954 1.XI.2014
Mielcarek Helena 23.XII.1922 12.XI.2014
Pałczyński Zdzisław Marian 2.XII.1927 9.XI.2014
Walkowiak Jan 5.I.1937 17.XI.2014

Odeszli
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WiedZą JAK RAtOWAć
16 października, podczas europejskiego dnia Przywracania Czynności 
Serca, drugoklasiści Szkoły Podstawowej nr 2 z Puszczykowa, 
w towarzystwie laureatek ubiegłorocznego konkursu „Wiem jak 
ratować życie” już po raz drugi wzięli udział w pobijaniu rekordu 
w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji oddechowo-krążeniowej 
przez jak największą liczbę osób. 

 „Ratujemy i Uczymy Ratować” to 
program edukacyjny, który dotarł już do 
niemal wszystkich szkół podstawowych 
w Polsce. Dzięki niemu dzieci, pod okiem 

instruktorów, mają szansę nauczyć się 
udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Puszczykowie nie 

tylko uczestniczą w programie, ale już po 
raz drugi wzięli udział w próbie bicia re-
kordu. Liczenie zgłoszeń przez Fundację 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
trwa – mamy nadzieję, że w tym roku po 
raz kolejny przyczyniliśmy się do pobicia 
rekordu, a przede wszystkim do wzrostu 
umiejętności w zakresie udzielania pierw-
szej pomocy. 

Polska jest pierwszym krajem na świe-
cie, w którym na tak ogromną skalę wpro-
wadzono naukę podstawowych czynności 
ratujących życie. SP nr 2

Przed nami XXiii Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 11 stycznia 2015 roku zbierać będziemy: 
„dla podtrzymania wysokich standardów leczenia 
dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych 
oraz godnej opieki medycznej seniorów”. 

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, zgłoś się do Bibliote-
ki Miejskiej im. M. Musierowicz do dnia 21.11.2014 r. / ter-
min ostateczny, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń Jeżeli zechcieliby Państwo włączyć się w pracę 

puszczykowskiego sztabu, zagrać solo lub z zespołem, prze-
kazać fajne przedmioty, czy w inny sposób włączyć się w or-
ganizację XXIII finału na terenie naszego miasta prosimy 
o kontakt w terminie do 7 stycznia 2015 r.

Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz – Cen-
trum Animacji Kultury tel. 061 8194 649 lub 694 164 863

Liczymy, że 11 stycznia będą Państwo z nami 
Sie ma !!! 
 Puszczykowski Sztab 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

POdZielMy Się żyWnOŚCią
 tradycyjnie, przed świętami Bożego narodzenia 
w Puszczykowie odbędzie się Świąteczna Zbiórka 
żywności dla najbardziej potrzebujących. 

W tym roku akcję zaplanowano na 28, 29 i 30 listopada 
br. Również tradycyjnie organizatorem akcji – odbywają-
cej się jak zawsze pod egidą Wielkopolskiego Banku Żyw-
ności – jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pusz-
czykowie. 

W akcję jak zwykle czynnie włączą się uczniowie pusz-
czykowskich gimnazjów, bo to właśnie oni w największych 
sklepach w Puszczykowie (przy oznakowanych koszach) 
będą prowadzić zbiórkę i rozdawać ulotki informacyjne. 
W zbiórce pomagają także funkcjonariusze Straży Miejskiej 
w Puszczykowie. 

Świąteczna zbiórka żywności przeprowadzana jest w całej 
Polsce. W całym kraju uczestniczyć w niej będzie 51 000 wo-
lontariuszy i 32 Banki Żywności. 

W zeszłym roku w całym kraju podzieliliśmy się z potrze-
bującymi ponad 800 tonami produktów spożywczych. red
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MiStRZOWie Z PUSZCZyKOWA
Bardzo udany start odnotowali puszczykowscy bad-
mintoniści w igrzyskach Młodzieży Szkolnej w badmin-
tonie. 4 listopada reprezentacja SP 1, Gimnazjum nr 1 
i liceum w pobliskim Przeźmierowie i Baranowie ry-
walizowała o miano najlepszej szkoły w powiecie. 

W szkołach podstawowych nasza reprezentacja w skła-
dzie: Jakub Standar i Jakub Mikołajczak zajęła drugie miej-
sce odnosząc zwycięstwa nad szkołami ze Stęszewa, Klesz-
czewa, Radzewa i Suchego Lasu, przegrywając jedynie z SP 
z Przeźmierowa. Również srebrny medal i drugie miejsce 
zajęli chłopcy z Gimnazjum nr 1 w składzie: Wojtek Pawlik, 
Jakub Kędziora i Daniel Bukowski. Nasi gimnazjaliście po-

konali szkoły z Paczkowa, Pecnej i Robakowa ulegając jedy-
nie gospodarzom, czyli gimnazjum z Baranowa.

Licealiści w składzie Mateusz Kędziora i Kacper Mazur 
nie mieli sobie równych i zajęli pierwsze miejsce w powiecie. 
Wszyscy uzyskali tym samym awans do kolejnego etapu roz-
grywek na szczeblu rejonowym. PTS

ZłOtO, SReBRO i BRąZ
Udany start puszczykowskich badmintonistów 
w Krajowym turnieju badmintona, który odbył się  
18 października 2014 w Solcu Kujawskim.

W grze pojedynczej Juniorów Młodszych Mateusz Kę-
dziora zajął 3 miejsce przegrywając jedynie ze zwycięzcą 
całego turnieju. W grze podwójnej Mateusz grający z zawod-
nikiem z Przeźmierowa D. Jaśkowiakiem nie miał sobie rów-
nych i zajął pierwsze miejsce. W turnieju młodzików wystar-
towało dwóch zawodników PTS-u: Kuba Kędziora i Wojtek 
Pawlik. Chłopcy zajęli drugie miejsce w grze deblowej, 
a w singlu zakończyli pojedynki w fazie grupowej. n

FOOTBAL NA HALI 
30 października br. w sali Szkoły Podstawowej nr 1 
odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami 
obu puszczykowskich szkół podstawowych. W tym 
pojedynku jedną bramką zwyciężyła „Jedynka”, która 
wygrała z „dwójką” wynikiem 9:8. 

Eliminacje kategorii szkół gimnazjalnych odbyły się 3 listo-
pada w sali Szkoły Podstawowej nr 2. W tej rywalizacji wygrało 
Gimnazjum Sportowe, przed Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2. 

Poniżej wyniki poszczególnych meczów 
Gimnazjum Nr 1 vs. Gimnazjum Nr 2 75
Gimnazjum Nr 1 vs. Gimnazjum Sportowe   5:5
Gimnazjum Nr 2 vs. Gimnazjum Sportowe   7:8

liGA SiAtKóWKi KOBiet RUSZyłA
8 listopada br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczy-

kowie odbył się pierwszy mecz ligi siatkówki kobiet. Zagrały zespoły „Pretty 
women” oraz „Babiland”. Mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla tych pierw-
szych. Mecz był bardzo zacięty, sety kończyły się wynikiem 25:22, 25:23, 25:19. 

Do rozgrywek zgłosiło się sześć zespołów, które w pierwszej fazie będą grały 
systemem „każdy z każdym”. Kolejne mecze zaplanowano na 15 listopada oraz 13 
grudnia (od godz. 11:00). 

Kibiców zapraszamy. Szczegóły na www.caspuszczykowo.pl /cas/jh
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PRZełAJOWe eliMinACJe
109 młodych biegaczy z puszczykowskich szkół podstawowych 
i gimnazjów walczyło o awans do powiatowego etapu w biegach 
przełajowych. tak liczna reprezentacja młodzieży dobitnie świadczy 
o popularności tej dyscypliny sportu, wśród puszczykowskich uczniów. 

15 października br. przy deszczowej 
pogodzie na Zakolu Warty odbyły się 
miejskie eliminacje w indywidualnych 
biegach przełajowych. Zawody odbyły 
się w ośmiu kategoriach wiekowych. 
Do zawodów powiatowych awansowały 
cztery osoby z każdej kategorii. Po każ-
dym biegu odbyła się dekoracja pamiąt-
kowymi medalami. 

Szkoły podstawowe
dziewczęta 
klasy 4 i 5 

Wiktoria Mazur
Gracjana Jankowska
Marianna Kamola
Zofia Bródka

klasy 6
Alicja Lis
Anna Prendke
Magdalena Grabia
Zuzanna Rucińska

chłopcy 
klasy 4 i 5 

Damian Broda
Bartosz Nowacki
Adam Kaźmierczak 
Wiktor Szejn

klasy 6
Jakub Skibiński
Maksymilian Woltman
Dawid Grabowski
Marcin Popławski

Szkoły gimnazjalne
dziewczęta 
klasy 1 i 2 

Aneta Krawczyk
Julia Sobska
Monika Schutz
Martyna Wala

klasy 3
Karolina Drygas
Weronika Gawin
Paulina Nowicka
Marta Jajczyk

chłopcy
klasy 1 i 2

Maksymilian Obst
Piotr Dudziak
Jonasz Pawlak
Marek Fabisiak

klasy 3
Maciej Czyż
Maciej Bąk

Łukasz Kopczyński
Marek Fabisiak

Wszystkim uczestnikom dziękuje-
my za tak liczny udział, życzymy suk-
cesów w zawodach powiatowych, a na-
uczycielom wychowania fizycznego 
i uczniom Zespołu Szkół za pomoc 
w organizacji zawodów. /CAS/

 

22 października w Poznaniu na terenach polany harcerskiej na Malcie mło-
dzież rywalizowała w Mistrzostwach Powiatu w indywidualnych biegach prze-
łajowych. Puszczykowscy przełajowcy spisali się rewelacyjnie, zdobywając 10 
medali. 9 z nich wybiegali uczniowie Zespołu Szkół w Puszczykowie. Złote me-
dale w swojej kategorii wiekowej wywalczyły: Aneta Krawczyk (2000 i młodsi), 
Karolina Drygas (1999), Maciej Czyż (1999). 

Srebrny medal zdobyła Monika Schutz, Weronika Gawin, Maciej Bąk, Adam 
Skołuda oraz Dawid Nolberczak. Na trzecim miejscu do mety przybiegła Marta 
Jajczyk. 

Do listy medalistów dopisała się Wiktoria Mazur z SP nr 2, która wróciła 
z Poznania ze srebrem.
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8 listopada br. odbyły się Otwarte Mistrzostwa Puszczykowa 
w badmintonie. Zawody zgromadziły na stracie 53 zawodników 
i zawodniczek w kilku kategoriach wiekowych.

ReKORdOWe MiStRZOStWA 
PUSZCZyKOWA  

W BAdMintOnie

 Rozegrano ponad 100 pojedynków, 
a mecze trwały od 9.30 do 20.00. Bar-
dzo cieszy dobra frekwencja, zwłaszcza 
w grupach dziecięcych, w których wy-
startowali również zawodnicy z zaprzy-
jaźnionego Przeźmierowa i Baranowa. 
W kategorii Wesołego Amatora nie za-
brakło byłych zawodników i pasjona-
tów badmintona, a kategoria OPEN to 
już tylko zawodnicy z licencjami, któ-
rzy czynnie trenują. Turniej prowadzo-
ny był systemem grupowo-pucharowym 
we wszystkich ośmiu kategoriach. Nie 
zabrakło bardzo emocjonujących poje-
dynków, z mrożącymi krew w żyłach 
akcjami, śledzonymi przez licznie zgro-
madzonych kibiców, rodziców i pozo-
stałych zawodników.

Wyniki 
w poszczególnych kategoriach:

chłopcy klas 1-3 
ur. 2005 i później:

1. Jan Haber UKS Baranowo
2. Piotr Nowakowski UKS Baranowo 
3. Kacper Wieczorek UKS Baranowo

dziewczynki klas 1-3 
ur. 2005 i później

1. Marysia Leciej PTS Puszczykowo
2. Zuza Marczak UKS Baranowo
3. Zuza Nowakowska UKS Baranowo

chłopcy klas 4-6
1. Kuba Standar PTS Puszczykowo
2. Kuba Mikołajczak PTS Puszczykowo
3. Dawid Gajda UKS Baranowo

dziewczynki klas 4-6
1. Rozalia Wieczorek UKS Baranowo
2. Paulina Kazimierczak UKS Baranowo
3. Julia Naskręt UKS Baranowo

Gimnazjum
1. Wojtek Pawlik PTS Puszczykowo
2. Kuba Kędziora PTS Puszczykowo
3. Daniel Bukowski PTS Puszczykowo

Wesoły amator – mężczyźni
1. Mikołaj Horbulewicz Puszczykowo
2. Emil Kowalski Poznań
3. Marek Stawarz Poznań

Wesoły amator – kobiety 
1. Michalina Madej Puszczykowo
2. Elżbieta Sobska Puszczykowo

oPEN
1. Jakub Janaszek PTS Puszczykowo
2. Michał Szkudlarczyk PTS Puszczy-

kowo
3. Paweł Bakun PTS Puszczykowo

Organizatorzy z Puszczykowskiego 
Towarzystwa Sportowego nie kryją za-
dowolenia z wysokiej frekwencji. Pod-
kreślają również, że mając odpowiednie 
zaplecze sportowe, jakim byłaby nowa 
hala sportowo-widowiskowa można 
w Puszczykowie robić Turnieje Ogól-
nopolskie, Mistrzostwa Polski zgrupo-
wania Kadry Wojewódzkiej i inne im-
prezy, które pozwoliłby jeszcze lepiej 
rozwijać się młodym sportowcom z na-
szego miasta, którzy jak widać mają 
wielki potencjał. PTS
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