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SAMORZĄD

 – W lutowym numerze Echa napi-
sał pan, że przedłoży radnym projekt 
uchwały uchylającej uchwałę o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego (mpzp) dla terenu położonego 
w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, 
Solskiego i terenu PKP. Projekt był 
w całości zgodny z projektem uchwa-
ły o odstąpieniu od sporządzenia 
mpzp przedłożonym do opinii Ra dy 
przez mieszkańców w ramach tzw. 
inicjatywy społecznej. Radni podjęli 
jednak uchwałę o kontynuacji prac 
nad planem. Co to oznacza?

 – Oznacza to, że prace nad planem 
będą kontynuowane. Po konsultacjach z radnymi w komisjach 
tematycznych, członkami Komisji Urbanistyczno – Architek-
tonicznej Puszczykowa zostaną przygotowane nowe wytyczne 
dla projektantów. Po przygotowaniu projektu zostanie on po-
nownie wyłożony do publicznego wglądu, co oznacza, że po-
nownie będzie można składać do niego uwagi. 

 – Podczas sesji radni argumentowali, że głosują prze-
ciw uchyleniu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
tego mpzp, ponieważ ich zdaniem plan lepiej zabezpiecza 
interesy miasta i mieszkańców oraz porządkuje przestrzeń 
miejską. Dlaczego Pana propozycja była inna?

 – Jak już informowałem w lutowym wydaniu Echa, złoży-
ło się na to wiele czynników. Przede wszystkim, na etapie 
procedury wpłynęło bardzo dużo uwag, w części się wzajem-
nie wykluczających. Poza tym, mimo wielomiesięcznych prac 
w komisjach, radni nie wypracowali wspólnego stanowiska 
w sprawie projektu. Dodając do tego jeszcze wniosek złożony 
w ramach tzw. inicjatywy społecznej zdecydowałem o przed-
stawieniu radnym propozycji odstąpienia. Oczywiście radni 
mają rację, że plan w większym stopniu może zabezpieczyć 
interes Miasta. Zależy to jednak od ostatecznego jego kształ-
tu. Obawiam się tylko, czy radni, przy tak dużej liczbie uwag, 
jakie wpłynęły do projektu planu, będą w stanie wypracować 
wspólne stanowisko. 

 
 – Czego dotyczyły uwagi złożone przez mieszkańców?
 – Trudno byłoby je wszystkie omówić, ponieważ złożono 

aż 72 takie uwagi. Po ich przeanalizowaniu można je jednak 
podzielić na grupy o bardzo zbliżonej treści. Niektóre dotyczy-
ły braku zgody na lokalizację trzech obiektów usługowo-han-
dlowych z dodatkową funkcją wielorodzinną i parkingiem. 

Z Andrzejem Balcerkiem Burmistrzem Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki

KOMU BRAKUJE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH?
Kolejne postulowały całkowite wyłącze-
nie funkcji handlowej z katalogu dopusz-
czalnych usług. Część osób zgłaszają-
cych uwagi proponowała zmniejszenie 
ustalonych powierzchni sprzedaży 
w obiektach handlowych dla poszczegól-
nych obszarów planu.

Kolejne uwagi zakładały zmniejsze-
nie procentowej powierzchni zabudowy 
na poszczególnych terenach, np. z 40% 
nawet do 25% na terenie Społem, Boltex 
i przy ul. Moniuszki. W uwagach nie było 
też zgody na obie projektowane drogi 
wewnętrzne: na terenie Boltex i na tere-
nie mieszkaniowym przy ul. Moniuszki. 
Inni domagają się ujednolicenia mini-

malnej powierzchni działki budowlanej na terenach mieszka-
niowych do 1200 m2. Są też uwagi dotyczące wprowadzenia 
dodatkowych stref zieleni izolacyjnej o konkretnej szerokości 
i wysokości od strony ulicy Solskiego, Moniuszki, od torów 
PKP, od strony projektowanej drogi wewnętrznej i pomiędzy 
terenami sąsiednimi o różnych i podobnych funkcjach. 

Znalazła się też propozycja przeznaczenia terenu przy ulicy 
Moniuszki w całości na parking (park&ride) z nieuciążliwymi 
usługami towarzyszącymi dotyczącymi obsługi funkcji terenu, 
zwiększenia powierzchni zabudowy i wysokości obiektów usłu-
gowych i usługowo-mieszkalnych. 

 
– A co pan powie na temat uwag całkowicie negujących 

zasadność projektu ze względu na niespójność ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Puszczykowa, Statutem Miasta Puszczykowa 
oraz Strategią Miasta na lata 2010-2020

 – Muszę tu kategorycznie stwierdzić, że to nieprawda, 
ponieważ wszystkie propozycje planistów prezentowane 
w projekcie uchwały były sprawdzane pod względem zgodno-
ści zarówno ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego jak i Statutem i Strategią Miasta. 
Jedną z podstawowych kwestii podczas prac nad mpzp jest 
uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Urbanistyczno-Architek-
tonicznej Puszczykowa, w której zasiadają specjaliści z zakre-
su architektury i planistyki. Bez zgodności projektu ze stu-
dium, statutem i strategią taka pozytywna opinia w ogóle nie 
wchodzi w grę, co oznacza, że nie można takiego projektu 
planu procedować. Ale, jak już pisałem w lutowym numerze 
Echa, każdy może wnieść swoje uwagi do planu, co oczywi-
ście nie oznacza, że wszystkie zostają uwzględnione. 

(Ciąg dalszy na str 4) 
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 – W dyskusji nad projektem, a później podczas luto-
wej sesji ze strony niektórych mieszkańców padały zarzu-
ty, że w procedurze uchwalania tego planu bierze Pan 
stronę inwestorów zamiast puszczykowian

 – Absolutnie się z tym nie zgadzam. Po pierwsze sam je-
stem puszczykowianinem i nigdy nie działałem ani nie zamie-
rzam działać na szkodę naszego miasta. Poza tym, gdybym był, 
jak to określono po stronie inwestorów, to wydałbym im wa-
runki zabudowy, o co wnioskowali i dzisiaj pewnie budowa 
marketów byłaby na ukończeniu. A tak przecież nie jest. Nale-
ży też jednoznacznie powiedzieć, że w przygotowywaniu np. 
mpzp czy warunków zabudowy urząd nie może brać niczyjej 
strony. Niektórzy jednak zapominają, nie wiedzą, a może nie 
chcą pamiętać, że urząd musi odnieść się do każdego wniosku 
o wydanie warunków zabudowy dla terenu wskazanego przez 
potencjalnego inwestora, (o warunki zabudowy występuje się 
w przypadku braku mpzp dla danego terenu – przyp. aut). Kie-
dy do urzędu przychodzi potencjalny inwestor i wnosi o wa-
runki zabudowy dla konkretnego obszaru burmistrz nie może 
mu powiedzieć: Przepraszam, ale panu nie odpowiem, bo pan 
chce tam budować sklep. Urząd musi się odnieść do każdego 
wniosku. Tak też było w przypadku terenu w rejonie ulic: 
Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP. Potencjalni 
inwestorzy otrzymali odmowę wydania warunków zabudowy. 

Poza tym chciałbym zauważyć, że prace nad tym planem 
rozpoczęto już w poprzedniej kadencji, ponieważ w 2009 r. do 
Urzędu wpłynęły dwa wnioski dotyczące ustalenia warunków 
zabudowy dla dwóch różnych obiektów: handlowego o po-
wierzchni do 2000m2 oraz handlowo-usługowo-biurowego 
o powierzchni ok. 2340 m2, na terenie dwóch różnych nieru-
chomości położonych w Puszczykowie w rejonie ulicy Dwor-
cowej. Procedura uchwalania planu dla tego terenu trwa już 
blisko 5 lat i powinna być przeprowadzona do końca. Ponad-
to w ostatnich miesiącach do Urzędu zgłosili się kolejni poten-
cjalni inwestorzy wnoszący o wydanie warunków zabudowy 
dla tego terenu. To wszystko spowodowało, że prace nad pro-
jektem w II połowie ubiegłego roku nabrały większego tempa. 
Niezależnie od ilości potencjalnych inwestorów podczas pro-

cedowania planu obowiązują nas ściśle określone przepisy. 
Jednym z nich jest konieczność wyłożenia projektu planu do 
publicznej wiadomości tak, aby wszyscy zainteresowani mogli 
składać uwagi do projektu. W tym przypadku termin ich skła-
dania minął z końcem stycznia br. Składanie uwag to także, 
pewnego rodzaju konsultacje społeczne. 

 – No właśnie konsultacje społeczne, a właściwie ich brak 
to kolejny zarzut, pojawiający się w dyskusji nad planami?

 – To kolejny bezpodstawny atak osób, które chyba nie 
zdają sobie sprawy z absurdalności stawianych zarzutów. Jak 
można mówić o braku konsultacji, kiedy z mojej inicjatywy 
w urzędzie organizowane jest spotkanie dla mieszkańców 
z autorami projektu, w którym bierze udział około 70-80 
mieszkańców Puszczykowa. Oczywiście to nie jedyne spotka-
nie, na które zapraszałem mieszkańców naszego miasta. Takie 
konsultacje odbywały się m.in. w sprawie planów moderniza-
cji drogi 430 Poznań – Mosina czy przy okazji budowy ulic, 
Śląskiej i Środkowej, Langego, Matejki, Nowowiejskiego czy 
Wąskiej, które zostały bardzo dobrze przyjęte przez mieszkań-
ców. To przecież właśnie podczas jednego z takich spotkań 
dotyczącego budowy ulic: Śląskiej i Środkowej mieszkańcy 
zaproponowali budowę progów zwalniających, które Miasto 
później wykonało. Kolejne spotkania planuję zorganizować 
przed budową ulicy Jastrzębiej. Konsultacje odbywały się 
również w związku z planami przeniesienia Gimnazjum nr 1 
i Biblioteki do nowych siedzib. To są właśnie konsultacje spo-
łeczne – stworzenie możliwości wypowiedzenia się mieszkań-
ców w ważnych dla nich sprawach. Jeśli ktokolwiek mówi, 
więc o ich braku, to chyba nie rozumie ich istoty. Osoby za-
rzucające mi brak konsultacji społecznych zapominają też, że 
są nimi również informacje np. o wyłożeniu planu, które uka-
zują się w Echu Puszczykowa. 

W rzeczywistości konsultacje w Puszczykowie to norma. 
To zresztą jeden z punktów, który systematycznie jest realizo-
wany przeze mnie w naszym mieście, zapowiedziany zresztą 
w moim programie wyborczym „Może być normalniej” nor-
malniej, czyli między innymi wspólnie. 

MACIEJ PIOTR KRZYŻAŃSKI NOWYM RADNYM
Maciej Piotr Krzyżański został nowym radnym w Puszczykowie.  
Wybory uzupełniające do Rady Miasta odbyły się 16 marca br. 

O mandat radnego ubiegało się dwóch kandydatów: pan Jarosław Maciej Dobicki (KWW 
Nasze Miasto) oraz pan Maciej Piotr Krzyżański (KWW „Odświeżmy Puszczykowo). 

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wynosiła 1224. Komisja wyborcza wydała 
211 kart do głosowania. 

Do urny trafiło 206 ważnych głosów. Frekwencja wyniosła więc 17,2%. 
74 głosy zdobył pan J. M. Dobicki, a132 głosy pan M. P. Krzyżański. 
Tym samym pan Maciej Krzyżański dołączy do grona Rady Miasta Puszczykowa. 
Gratulujemy!
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ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 41. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 25.03.2014 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej w budyn-

ku B Urzędu Miejskiego przy ul. Po dleśnej 4. Jednocześnie informujemy, że terminy po siedzeń Komisji Rady Miasta i terminy dy-
żurów ra dnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta: www.puszczykowo.pl. Informacje 
można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl

WOKÓŁ SPRAW BIEŻĄCYCH
Pierwsze dwa posiedzenia naszej komisji w 2014 r. 
dotyczyły omówienia planów kulturalno – sportowych 
w nowym roku, kalendarza przenosin BM CAK 
i Gimnazjum nr 1 do nowych siedzib oraz informacji 
o podziale środków unijnych dla oświaty, sportu 
i kultury w nowym okresie programowania 2014–2020. 

Członkowie komisji poznali ramowy harmono-
gram wydarzeń kulturalno-sportowych w bieżącym 
roku, przedstawiony nam przez pracowników Urzę-
du Miejskiego. Oczywiście nie zabrakło w nim 
wielu imprez, które silnie wrosły się w tradycję 
naszego miasta, jak na przykład: Mistrzostw Pusz-

czykowa w Narciarstwie Alpejskim, które już po raz dwudziesty 
udanie organizuje Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, Dni 
Puszczykowa (planowanych w tym roku na 28 czerwca) czy 
Pikniku Rodzinnego nad Wartą (w okresie wakacji letnich). Po-
nadto możemy spodziewać się w lipcu kontynuacji, moim zda-
niem, niezwykle atrakcyjnego wydarzenia, jakim w zeszłym 
roku było Brave Kids Puszczykowo. Warto też zapowiedzieć 
imprezę, której pomysł i organizacja to inicjatywa Rady Rodzi-
ców Szkoły Podstawowej nr 1, a nazwa jej brzmi „Wyścig po 
uśmiech”. Przybyłe na posiedzenie komisji trzy przedstawiciel-
ki RR: p. J. Graczyk, p. M. Kowalska i p. S. Zielińska, zaprezen-
towały swoją koncepcję, będącą ciekawą propozycją sportowo 
– rekreacyjną dla mieszkańców Puszczykowa i nie tylko. Panie 
zaproponowały przygotowanie na Dzień Dziecka biegu na dy-
stansie 8 km ulicami Puszczykowa. Miałaby być to impreza 
rodzinna (dla dzieci zaplanowano krótsze dystanse i dodatkowe 
atrakcje), której celem jest zebranie funduszy na nowy plac za-
baw przy SP nr 1. Przypomnę, że w zeszłym roku ta sama rada 
zorganizowała m.in. „Pożegnanie wakacji z Tor Poznań Track 
Day” na Torze Poznań, gdzie jedną z atrakcji był bieg uliczny 
„Wyścig po uśmiech”. Najlepszym podsumowaniem tamtej im-
prezy są słowa organizatorów umieszczone na stronie interneto-
wej Szkoły Podstawowej nr 1: „Ach, co to był za dzień! Wielki 
finał wielkich przygotowań. Mnóstwo pracy, trochę nerwów, ale 
wszystko z uśmiechem.” Dodam jeszcze, że propozycję przyby-
łych przedstawicielek Rady Rodziców przyjęto z dużym zainte-
resowaniem oraz podziwem dla zaangażowania, chęci działania 
i pracy oraz pozytywnego nastawienia Rady Rodziców. 

Członkowie KEKiS poprosili pana burmistrza o przygo-
towanie kalendarza imprez w 2014 r. w wersji papierowej 

(przypomnijmy, że wersja elektroniczna jest dostępna na stro-
nie internetowej miasta www.puszczykowo.pl), który dotarł-
by do każdego mieszkańca. Obiecano nam, że zostanie opra-
cowany i wydany taki harmonogram. 

Kolejną ważną sprawą, którą omawialiśmy na posiedze-
niach komisji były przenosiny BM CAK i Gimnazjum nr 1 
do nowych siedzib. Pan burmistrz W. Ślisiński zapowiedział, 
że zakończenie prac w budynku na Rynku planowane jest 
około 15 maja 2014, tak by biblioteka i gimnazjum miały 
możliwość przenieść się i zagospodarować w okresie waka-
cji, żeby zarówno w szkoła, jak i Centrum Animacji Kultury 
mogły rozpocząć nowy rok szkolny, 1 września, komfortowo, 
bez niepotrzebnego nikomu stresu. 

W lutym na posiedzeniu komisji zaproponowałam też za-
poznanie członków KEKiS z informacjami dotyczącymi 
środków unijnych dla oświaty, sportu i kultury w nowym 
okresie programowania 2014 – 2020. Z racji tego, że uczest-
niczyłam na początku roku w szkoleniu dotyczącym takiej 
problematyki, uznałam za ważne, by zainteresować się tym 
tematem właśnie teraz. Po krótkim i dość pobieżnym omó-
wieniu tej kwestii zaproponowaliśmy Urzędowi Miejskiemu 
zorganizowanie szkolenia na wspomniany temat. Bardzo 
ucieszyła nas znów aktywność naszych mieszkańców, bo na 
posiedzenie przybyła p. Iwona Janicka, dyrektor Generalny 
Fundacji Aktywności Lokalnej, wiceprzewodnicząca Wielko-
polskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (2012-
2013), ekspert w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (obszary: zatrudnienie, integracja społeczna) i złoży-
ła ofertę darmowego przeprowadzenia takiego szkolenia dla 
przedstawicieli administracji publicznej, radnych oraz zain-
teresowanych reprezentantów organizacji pozarządowych 
z terenu Puszczykowa, co miało już miejsce 11.03.2014. 

Cieszy nas inicjatywa mieszkańców i chęć współpracy dla 
dobra naszej „małej ojczyzny”. Najbliższe posiedzenie Ko-
misji, w marcu, też w dużej mierze poświęcone będzie aktyw-
ności społecznej puszczykowian, ponieważ zapoznamy się 
szczegółowo z działaniami zaplanowanymi do realizacji 
w 2014r. przez wybrane organizacje pozarządowe – Puszczy-
kowskie Towarzystwo Sportowe oraz Międzyszkolny Klub 
Sportowy Puszczykowo. Organizacje te od lat robią bardzo 
wiele dla puszczykowskiego sportu, dlatego warto, aby lepiej 
zapoznali członków komisji i przybyłych gości ze swoimi 
planami na najbliższy czas. n Małgorzata Szczotka

przewodnicząca Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu



www.puszczykowo.plmarzec 2014 Echo Puszczykowa6

RADA MIASTA

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 40. SESJI RADY MIASTA 
PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 25 LUTEGO 2014 R.

Uchwała Nr 280/14/VI
w sprawie:  dokonania zmian w projekcie miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała dotyczy ternów położonych w Puszczykowie 
pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczy-
kowo Stare.

Uchwała Nr 281/14/VI
w sprawie:  wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto 

Puszczykowo nieruchomości.

 Uzasadnienie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo działki 176/7 
pozwoli na rozpoczęcie postępowania zmierzającego do po-
wstania układu komunikacyjnego umożliwiającego realizację 
założeń przewidzianych w mpzp dla obszaru położonego po-
między ulicą Sobieskiego, działką nr 177/4, działką nr 167, 
a terenem lasu WPN.

Uchwała Nr 282/14/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek.

 Uchwała dotyczy działek na terenie Puszczykowo Niwka. 

Uchwała Nr 283/14/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie działek.

Uzasadnienie: Działki wymienione w uchwale powstały 
w wyniku kolejnych podziałów związanych z przebudową 

ulicy Poznańskiej na przestrzeni ostatnich 50 lat. Obecna 
działka 2167 została podzielona w 1971 r. na dwie działki. 
Jedna była związana z przebudowaną ul. Poznańską. Z nie-
znanych przyczyn podział nie został wprowadzony do księgi 
wieczystej oraz pominięty przy odnowieniu ewidencji grun-
tów w latach 1987-1990. W dniu ustawowej komunalizacji, 
na mocy czyli 27 maja 1990 r. działki były własnością Skarbu 
Państwa w zarządzie Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Ta sytuacja uniemożliwiała przeprowadzenie komunalizacji. 
Podobnie sprawa regulacji stanu prawnego w trybie art. 73 
ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące admini-
strację publiczną z 1997 r. wykluczyły regulację stanu praw-
nego, ponieważ działki były własnością Skarbu Państwa. 
Wobec wygaszenia trwałego zarządu WPN w 2011 r. i sprze-
daży przez Skarb Państwa nieruchomości osobie fizycznej, 
zaistniała możliwość przejęcia działek zajętych pod drogi 
publiczne w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z 1990 r. 

Uchwała Nr 284/13/VI
w sprawie:  zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta 

Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019.

Uchwała Nr 285/14/VI
w sprawie:  zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczy-

kowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grud-
nia 2013 r. n

12 marca br.
Komisja Rewizyjna 

– kontrola dokumentacji finasowo-księgowej Urzędu

17 marca br.
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta 

–  zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: zmian w uchwale 
budżetowej; zmiany Uchwały Nr 259/13/VI z 17 grudnia 2013 roku 
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Puszczykowa; utworzenia obwodu głosowania w Nie publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. 
Stefana Tytusa Dąbrowskiego”; przyjęcia Programu za pobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pusz czykowa; przyjęcia 
zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia je dnolitego tekstu Statutu 
Związku; przyznania stypendium spor towego.

 –  omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie 
ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13.

 –  omówienie złożonych uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego 
i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 – w dwóch etapach: A i B.

18 marca br.
Komisja Edukacji Kultury i Sportu 

–  informacja na temat projektów z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu zaplanowanych do realizacji przez wybrane 
organizacje pozarządowe w 2014 (Puszczykowskie Towarzystwo 
Sportowe, Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo).

 – nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli – omówienie. n

MARCOWE POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA
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Zakończył się remont budynku przy ul. Poznańskiej 36. Przychodnia 
zdrowia rozpoczęła już swoją działalność w odremontowanych 
pomieszczeniach. 

Natomiast lokatorzy wprowadzą się 
do 6 wygospodarowanych tam miesz-
kań, po zamontowaniu liczników przez 
Eneę. Przedtem w budynku nie było, 
mieszkań. Teraz energetyka musi podłą-
czyć do każdego lokalu osobny licznik. 
Do nowych mieszkań wprowadzą się 

lokatorzy tzw. „Mimozy”, czyli budyn-
ku przy ul. Poznańskiej 26, z którego 
muszą się wyprowadzić ze względu na 
katastrofalny stan obiektu. 

Prace, prowadzone w budynku przy 
ul. Poznańskiej 36 rozpoczęto jesienią 
2013 r. Wcześniej w 2012 r. na tym bu-

ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT PRZYCHODNI

dynku wymieniono pokrycie dachowe 
wraz z ociepleniem dachu. W 2013 r. 
ekipy budowlane rozpoczęły prace we-
wnątrz obiektu oraz wykonały ocieple-
nie elewacji. red

W ostatnich tygodniach w Puszczykowie doszło do licznych aktów 
wandalizmu. Najwięcej dewastacji notuje się po weekendach.

 Wandale niszczą wszystko, co na-
potkają na trasie swojego „przemarszu”. 
Oczywiście wszystkie dewastacje doko-
nywane są w godzinach nocnych. Od 
kilku tygodni w każdy poniedziałek 
pracownicy urzędu notują kolejne 
obiekty, które zostały zniszczone. Naj-
nowszy wyczyn to wyrwanie z ziemi 
trzech drewnianych ciężkich ławek 
i kosza na śmieci na Zakolu Warty. 
Krewkim osobnikom tego było jednak 
mało, bo wrzucili wszystko do znajdu-
jącego się tam stawku. 

Na liście zdewastowanych obiektów 
znalazły się też dwa przystanki autobu-
sowe na przy ul. Dworcowej i Poznań-
skiej, na których powybijano szyby. 
Nieznani sprawcy obsypali też czerwo-
ną farbą w proszku kilkadziesiąt obiek-

WANDALE W NATARCIU

tów, takich jak: drzewa, słupy, krawęż-
niki. Farby nie można było, tak po pro-
stu, zmyć zwykłą wodą, konieczne 
okazało się skorzystanie z profesjonal-
nej firmy zajmującej się myciem. 

Kolejną plagą minionych tygodni są 
również kradzieże kratek studzienek ka-
nalizacyjnych oraz znaków drogowych. 
Te ostatnie były też często zamalowy-
wane farbą. 

W przypadku znaków drogowych 
zanotowano też kradzież, która spowo-
dowała niebezpieczną zmianę organiza-
cji ruchu na ul. Śląskiej i Środkowej. Tak 
o tym procederze napisała jedna z inter-
nautek: Dla mnie złodziej znaku na Ślą-
skiej to nie zwykły złodziej, a morder-
ca!!! Idiota nie pomyślał, że wjeżdżając 
z ul. Dworcowej w Śląską kierowca wi-

dzi znak droga jednokierunkowa, więc 
wjeżdża na pewniaka a tu niespodzianka 
– ktoś jedzie z naprzeciwka. 

Wszystkie sprawy zostały zgłoszone 
na policję, w celu wszczęcia postępo-
wania. Burmistrz Andrzej Balcerek 
zwrócił się również do policji o zwięk-
szenie działań w rejonach, gdzie docho-
dzi do dewastowania mienia. red

Na stronie prezentujemy wybrane 
przykłady zniszczeń dokonanych przez 
wandali. red



INFORMACJE

Puszczykowo na gali reprezentowali: Burmistrz Andrzej 
Balcerek, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa 
Gabriela Ozorowska oraz Barbara Mulczyńska, kierownik 
Referatu Infrastruktury Urzędu Miejskiego. 

Organizatorem akcji jest Fundacja Batorego. Nagroda Su-
per Samorząd przyznawana jest w ramach akcji Masz Głos, 
Masz Wybór za wykonanie zadania, którego realizacja wy-
maga zaangażowania zarówno lokalnych władz, jak i miesz-
kańców. Przy wyborze laureatów oceniana była pomysłowość 
oraz skuteczność działań.

Podczas gali minister Olgierd Dziekoński odczytał list, 
prezydenta Komorowskiego. Prezydent podziękował w nim 
uczestnikom oraz organizatorom akcji „To państwo udowad-
niają, że przeobrażenia ustrojowe w Polsce objęły też obywa-

telską wspólnotę. Państwa uroczystość przypomina, że wybo-
ry z roku 1989, których 25-lecie świętujemy, uruchamiając 
odbudowę suwerennego państwa, uwolniły też energię wspól-
not lokalnych” – zaznaczył prezydent.

Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa w ramach tzw. 
inicjatywy lokalnej rozpoczęło budowę placu zabaw i rekre-
acji. Mieszkańcy opracowali projekt, plan geodezyjny, kupili 
piasek do piaskownicy i uporządkowali teren. Gmina włączy-
ła się w tę społeczną inicjatywę przekazując środki na ogro-
dzenie placu, zakup zabawek, sprzętu i ławek oraz usunięcie 
gałęzi i chwastów. W prace zaangażowali się ponadto człon-
kowie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz harcerze. W lipcu 
ubiegłego roku uroczyście otwarto plac zabaw. W przyszłości 
planowana jest tu jeszcze siłownia dla seniorów. red

SUPER SAMORZĄD 
DLA PUSZCZYKOWA
Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa i władze samorządowe Puszczykowa 
znalazły się wśród laureatów nagrody Super Samorząd 2013 
pod Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego. Uroczysta gala, podczas której wręczano wyróżnienia, 
odbyła się 28 lutego br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Prezydent RP 
Bronisław Komorowski objął nagrodę swoim honorowym patronatem. 

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA 
o g ł a s z a otwarty nabór na stanowisko 

REFERENTA DS. OBSŁUGI CENTRUM EKOINFO W URZĘDZIE MIEJSKIM W PUSZCZYKOWIE
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.puszczykowo.pl 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Oferty można składać do 27 marca br. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
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WYCINKA DRZEW BYŁA KONIECZNA 
Przy ulicy Moniuszki wycięto 14 starych, 
stwarzających niebezpieczeństwo dla ludzi topoli. 
W ich miejsce zostaną nasadzone nowe drzewa. 

Pozwolenie na wycinkę drzew przy ul. Moniuszki 
w Puszczykowie – na wniosek Urzędu Miasta – wydało Sta-
rostwo Powiatowe w Poznaniu. Z uwagi na to, że wycinka 
wzbudziła wśród mieszkańców wiele pytań, Burmistrz Mia-
sta zlecił wykonanie dodatkowej ekspertyzy. Miała ona okre-
ślić stan zdrowotny drzew. 

27 lutego br. zespół ekspertów w składzie: dr inż. Robert 
Kuźmiński, dr inż. Tomasz Maliński, dr inż. Wojciech Szew-
czyk – pracownicy naukowi katedry Entomologii Leśnej, 
Botaniki Leśnej oraz Fitopatologii Leśnej Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu wykonali szczegółowe badania, któ-
rych wyniki przedstawili w swojej opinii. 

Z opinii biegłych, jednoznacznie wynika konieczność wy-
cięcia czternastu drzew, rosnących przy ulicy Moniuszki. 
Stan zdrowotny drzew został określony, jako bardzo zły, 
stwarzający niebezpieczeństwo dla ludzi przebywających 
w ich pobliżu. Zalecenia ekspertów były zbieżne z zawartymi 
we wniosku o pozwolenie na wycinkę, który przygotowali 
pracownicy Urzędu Miejskiego. 

Firma zajmująca się wycinką, po jej zakończeniu wyko-
nała również frezowanie pni oraz oczywiście uprzątnęła te-
ren. W najbliższym czasie wzdłuż ulicy Moniuszki na 
w miejscu wyciętych „chorych” topoli zostaną nasadzone 
nowe drzewa liściaste z gatunków rodzimych. Będą to drze-
wa o wysokości minimum 3 m, z dobrze ukształtowanym 
systemem korzeniowym. Pod względem gatunku zostaną do-
brane tak, aby dobrze „czuły się” w warunkach glebowych 
wzdłuż ulicy Moniuszki oraz współgrały z innymi drzewami 
występującymi wzdłuż ulicznych ciągów komunikacyjnych.

Wybrane fragmenty opinii przygotowanej przez: dr 
inż. Roberta Kuźmińskiego, dr inż. Tomasza Malińskiego, 
dr inż. Wojciecha Szewczyka.

Opisywane drzewa należą do grupy topól powstałych ze 
skrzyżowania amerykańskiej topoli czarnej z europejską to-

polą czarną. Charakteryzują się one przede wszystkim szyb-
kim wzrostem, osiągając optimum swojego wieku mając ok. 
30-40 lat. Badany szpaler topól jest w bardzo złym stanie 
zdrowotnym. Świadczą o tym liczne widoczne żerowiska 
owadów zaliczanych do grupy tzw. szkodników wtórnych – 
atakujących drzewa osłabione i zamierające. Dodatkowo na 
dwóch drzewach występowały owocniki grzybów patoge-
nicznych, – co dodatkowo wskazuje na postępujący proces 
zamierania. 

Wiek przedmiotowych topól szacuje się na ok. 60 lat. 
Z 14 drzew 6 drzew jest bardzo niebezpiecznych, bezpośred-
nio zagrażających życiu osób pod nimi przebywających, na-
tomiast pozostałe stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo. 

Wszystkie topole mają martwe wierzchołki, a stan żywot-
ności koron oceniany jest na 50-70%. Drzewa mają silnie 
zmurszałe wnętrza pni, u wielu z nich widać wyraźnie postę-
pującą martwicę łyka, czego następstwem jest odpadająca 
korowina. Poddane ocenie topole stoją wzdłuż czynnej ulicy, 
ze względu na możliwość złamania się całego drzewa lub 
jego części stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi przebywa-
jących w ich pobliżu, dlatego według autorów niniejszego 
opracowania, należałoby drzewa te jak najszybciej usunąć. 

Przemawia za tym także fakt, że topole te należą do kul-
tywarów obcego pochodzenia, niepasujących do naszego kra-
jobrazu. Zostały posadzone w latach 50 lub 60 poprzedniego 
wieku, w tak zwanej akcji topolarskiej, w czasie poszukiwa-
nia gatunków szybko rosnących drzew. Dzisiaj dożywają 
swojego kresu stając się w wielu miejscach bardzo niebez-
piecznym elementem krajobrazu. Obumierające korony, licz-
ny posusz spadający w czasie wiatrów oraz silnie zmurszałe 
nasady pni stają się bardzo często przyczyną wielu nieszczę-
śliwych wypadków, od uszkodzeń pojazdów do śmierci ludzi 
włącznie. Tego typu nasadzenia powinny być zastępowane 
drzewami rodzimymi. red
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WYBUDUJĄ ULICĘ JASTRZĘBIĄ 
Niedługo rozpoczną się prace związane z budową ulicy Jastrzębiej. 
Przetarg został już bowiem rozstrzygnięty. Ulica Jastrzębia zostanie 
zrealizowana zgodnie z pozycją, zajmowaną w rankingu ulic 
przeznaczonych do budowy w naszym mieście. 

W zakres prac wchodzi budowa no-
wej nawierzchni z kostki typu pozbruk, 
chodników po obu stronach ulicy oraz 
zjazdów do posesji. Roboty obejmą 
około 300 metrowy odcinek tej ulicy. 
W ramach tej inwestycji powstanie 
również kanalizacja deszczowa. 

Prace potrwają do końca lipca. Nie-
długo burmistrz Andrzej Balcerek zor-
ganizuje w SP nr 2 spotkanie z miesz-
kańcami posiadającymi domy przy tej 
ulicy. Oprócz burmistrza wezmą w nim 

udział przedstawiciel wykonawcy ro-
bót, inspektor nadzoru budowlanego 
oraz pracownicy Urzędu Miasta. 

Mieszkańcy zostaną poinformowani 
m.in. o harmonogramie prac oraz utrud-
nieniach z jakimi będą musieli liczyć 
się podczas budowy tych ulic. 

 – To nie pierwsze takie spotkanie 
informacyjne organizowane przed roz-
poczęciem większych inwestycji drogo-
wych. Spotkały się one z bardzo dobrym 
przyjęciem ze strony mieszkańców, dla-

tego będę kontynuował je przed każdą 
większą inwestycją. Mieszkańcy mogą 
zapytać wtedy wykonawcę o wszystkie 
nurtujące ich kwestie. Pozwala to unik-
nąć wielu nieporozumień podczas prac– 
wyjaśnia ideę spotkań A. Balcerek. 

Ulica Jastrzębia nie jest jedyną, prze-
znaczoną w tym roku do modernizacji. 
Urząd Miasta ogłosił już przetarg na bu-
dowę ulicy Magazynowej, a niedługo 
ogłosi na ul.: Zaułek i Boczną. red

DROGOWCY PRZYSTĄPILI DO PRAC
Krótsza niż zazwyczaj zima oraz wysokie, jak na te porę roku, 
temperatury pozwoliły wcześniej rozpocząć wykonywanie wielu prac 
związanych z utrzymaniem puszczykowskich ulic w należytym stanie. 

Jeszcze w lutym rozpoczęto równa-
nie nieutwardzonych ulic. Jednak prace 
przerwano ze względu na suszę. Zbyt 
sucha ziemia nie pozwala, na właściwe 
wykonywanie tych prac. Zostaną one 
wznowione, po opadach deszczu. 

W marcu ekipy drogowców były wi-
doczne także tam, gdzie po zimie ko-

nieczne były naprawy doraźne na-
wierzchni z masy bitumicznej. Drogowcy 
frezowali najpierw uszkodzone fragmen-
ty ulic, by później uzupełnić ubytki masą 
wbudowywaną na gorąco. Takie prace 
prowadzone były w całym mieście. 

Miasto podpisało już też umowę 
z ZUK Dopiewo na zamiatanie miasta. 

Pierwsze pozimowe sprzątanie rozpocz-
nie się, gdy tylko warunki atmosferycz-
ne na to pozwolą. W tym roku ze wzglę-
du na łagodniejszą zimę na ulicach na-
szego miasta jest zdecydowanie mniej 
piasku niż w latach ubiegłych. red

BUDUJĄ KORTY 
Spółka My Sport należąca do 
Państwa Katarzyny i Arkadiusza 
Krzyżańskich rozpoczęła prace 
związane z budową obiektów 
sportowych na wydzierżawionym 
od miasta na 30 lat terenie 
Centrum Animacji Sportu. 

Przypominamy, że w ramach tej in-
westycji powstanie m.in. wielofunkcyj-
na hala sportowa z kortami i zapleczem 
socjalno-fitnessowi i gastronomicznym, 
trzy zewnętrzne korty tenisowe, pole do 
mini golfa, zaplecze noclegowe. Z usta-
leń wynika, 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 okre-
sie jesienno-zimowym kryte boisko do 
piłki nożnej. Aktualnie prace prowadzo-
ne są przy budowie trzech kortów ze-

wnętrznych z chodnikami i ogrodze-
niem. Zgodnie z harmonogramem mają 
one zostać oddane do użytku do końca 
maja 2014 r. 

W przyszłym roku planowane jest 
wykonanie pól do minigolfa wraz 
z chodnikami (do kwietnia 2015), wy-
budowania hali sportowej wielofunk-
cyjnej z kortami i zapleczem socjalno-
-fitnessowym i gastronomicznym (do 30 
czerwca 2015 r.), wykonanie trybun 
zewnętrznych (do 30 czerwca 2015 r.) 
oraz wykonanie ścianki treningowej (do 
30 czerwca 2015 r.)

Natomiast zakończenie budowy za-
plecza rekreacyjno-noclegowo-socjalne-
go planowane jest do grudnia 2017 r. red
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WYDARZENIE

INAUGURACJA AKADEMII SENIORA 
I „MGNIENIA Z NATURY”
24 lutego b.r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie  
II semestru Akademii Seniora działającej w Bibliotece 
Miejskiej im. M. Musierowicz w Puszczykowie. 

Studenci po dwutygodniowej przerwie wrócili do swoich 
zajęć w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie. Po programie 
artystycznym nastąpiło otwarcie wystawy pt. „Mgnienia 
z natury”.

W ramach swoich spotkań kontynuować będą ćwiczenia na 
zajęciach fizjoterapeutycznych, jogę i tai chi. Swoje zaintereso-
wania i umiejętności dalej rozwijać będą uczestnicy zajęć ma-
larskich, komputerowych, treningu pamięci oraz osoby uczące 
się języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego 
na różnych poziomach zaawansowania. To właśnie grupy z za-
jęć językowych zaprezentowały swoje programy artystyczne 
podczas uroczystej inauguracji. Zgromadzona w Sali Teatralnej 
publiczność obejrzała fantastyczne scenki dramowe w języku 
rosyjskim, wzbogacone ciekawą scenografią, wysłuchała pio-
senek śpiewanych po niemiecku, angielsku i rosyjsku. Niespo-
dzianką był występ Mosińskiego Chóru Kościelnego p.w. Św. 
Cecylii prezentując dwa utwory w języku angielskim. Na za-
kończenie zgromadzonych w sali czekała jeszcze jedna niespo-
dzianka – występ taneczny trzech studentek do utworu ABBY.

Po programie artystycznym nastąpiło otwarcie wystawy 
pt. „Mgnienia z natury”, objętej honorowym patronatem Dy-
rektora Wielkopolskiego Parku Narodowego Adama Kacz-
marka. Autorami prac są: pani Julia Kaczmarek-Piotrowska 
(artysta plastyk, pedagog) i pan Jerzy Kubacki (leśnik, komen-
dant straży Wielkopolskiego Parku Narodowego). Od kilku lat 
tworzą artystyczny duet, łączący zainteresowanie przyrodą 
z talentem malarskim. Efektem tego jest piękna wystawa, któ-
rą obejrzeć można na piętrze Biblioteki Miejskiej. red



PUSZCZYKOWO NA NARTACH 
W drugi marcowy weekend ponad 100 mieszkańców Puszczykowa zameldowało się w Karpaczu,  
by w sobotni, piękny dzień, rywalizować w slalomie gigancie na stokach Euro. Oprócz narciarstwa 
zjazdowego i snowboardu, ścigano się także na nartach biegowych na Równi pod Śnieżką. Doskonałe 
warunki, wiosenne słońce i rodzinna atmosfera sprawiły, że uśmiech gościł na twarzach nie tylko 
zwycięzców swoich kategorii, ale wszystkich zawodników i kibiców.

Ideą Mistrzostw Puszczykowa jest nie tylko rywalizacja sportowa, ale też wspólna zabawa. Dlatego, mając na względzie jubileusz 
20-lecia, powołano konkurencję retro, w której rywalizacja obejmowała nawiązanie do historii i pierwszych lat Mistrzostw poprzez 
styl jazdy, jak i właściwy dla epoki strój. Ściganiu na profesjonalnej trasie slalomu giganta towarzyszył w drugim zjeździe dyskretny 
szelest kreszowych kombinezonów we wszystkich odcieniach fioletu, różu i błękitu, za duże swetry a także nieodparty urok krągłości 
wbitych w piankowe spodnie narciarskie. W sobotę do łask wróciły przechowywane na strychach i piwnicach proste narty, na których 
jazda, jak się okazało, wymaga dużo większego wysiłku i umiejętności niż na dzisiejszych „samojeżdżących” carvingach. Najszybszy 
w Puszczykowie okazał się Tomasz Elzanowski, który uzyskał najlepszy czas spośród wszystkich startujących i tym samym pierwsze 
miejsce w kategorii OPEN. Wśród dziewcząt rewelacją zawodów i najszybszą zawodniczką została Basia Dudzińska, która mimo 
młodego wieku zdeklasowała rywalki ze wszystkich kategorii.

Jako, że Puszczykowianie przeciwieństwom aury się nie dają i nie brak im wytrwałości w szukaniu śniegu, udało się również ro-
zegrać wyścig w narciarstwie biegowym. Na słonecznej Równi pod Śnieżką, na skróconej, 3 km trasie wyższość kroku łyżwowego 

nad klasycznym udowodnił Michał Rogalski, za nim na metę stylem klasycznym wjechała Ania Stró-
żyk, a następnie Krzysztof Czekalski.

W kategorii Retro, na najbardziej nawiązujący do mody tamtych lat strój zwyciężyli Rafał Płaza, 
Kajtek Konieczny i Mateusz Majchrzak. Wyróżniono również rodziny Standarów, Elzanowskich 
i Cegłowskich, których kreacje zwracały powszechną uwagę i uśmiech. Za strój z epoki grubo przed 
kreszem zostali wyróżnieni Tomek Hoffmann i Leszek Janaszek. 

Zakończeniem Mistrzostw był wspólny zjazd wszystkich uczestników konkurencji alpejskich 
w strojach i sprzęcie „z epoki” prosto na „Retro Apres Ski” na mecie slalomu.

Po zawodach w sobotę wieczór w hotelu Mercure po wspólnej kolacji odbyło się uroczyste wręczanie 
nagród, przez burmistrza Puszczykowa Andrzeja Balcerka i jego zastępcy Władysława Ślisińskiego oraz 
zastępcy Burmistrza Karpacza Ryszarda Rzepczyńskiego. Po rozdaniu nagród już rozbawieni Puszczy-
kowianie przenieśli się do hotelowego „piekiełka”, gdzie zabawa trwała do późnych godzin nocnych. 

Organizatorzy z Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego dziękują wszystkim zawodnikom 
i kibicom, którzy byli w Karpaczu. Wielkie podziękowania należą się również licznym sponsorom, bez 
których Mistrzostwa z taką piękną tradycją nie były możliwe do zorganizowania. PTS
 Wyniki z czasami we wszystkich kategoriach oraz galeria z mistrzostw na www.ptspuszczykowo.pl

Narty – chłopcy ur. po 2002 roku: 
1. Jakub Standar 
2. Jakub Rybka 
3. Grzegorz Janaszek
Narty – dziewczynki ur. po 2001 roku: 
1. Basia Dudzińska 
2. Karolina Płaza 
3. Zuza Standar
Narty – chłopcy ur. 1992-2001: 
1. Kajetan Konieczny 
2. Tytus Ostoja 
3. Tomasz Michalski
Narty – chłopaki ur. 1971-1991: 
1. Michał Janaszek 
2. Mateusz Majchrzak 
3. Jakub Janaszek
Narty – mężczyźni ur. 1960-1970: 
1. Tomasz Elzanowski 
2. Olech Ostoja 
3. Witold Dudziński

Narty – dziewczyny ur. 1970-1991: 
1. Anna Sokolnicka-Elzanowska 
2. Tatiana Elzanowska 
3. Magdalena Stróżyk
Narty – kobiety ur. przed 1970: 
1. Iza Cegłowska 
2. Krystyna Zych 
3. Elżbieta Horbulewicz
Narty – mężczyźni ur. przed 1960: 
1. Wojtek Palmowski 
2. Lechosław Janaszek 
3. Krzysztof Stróżyk
Snowboard kobiet: 
1. Karolina Płaza 
2. Maja Sworowska 
3. Anna Sokolnicka-Elzanowska
Snowboard mężczyzn: 
1. Rafał Płaza 
2. Michał Rogalski 
3. Tomasz Elzanowski

WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH (pierwsze 3 miejsca):
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Jak na czas karnawału przystało świętowali mali i duzi. Szaleństwo karnawałowe zakwitło także dla uczniów 
klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie. 3 marca 2014 r. uczniowie wzięli udział w szałowym 
balu karnawałowym. Atrakcją imprezy były wybory najoryginalniejszych kostiumów. Wśród dziewcząt 
zwyciężyła Iga Miśkiewicz z klasy IV a, natomiast spośród chłopców jury wybrało Joachima Kosmowskiego 
z klasy IV b. W odświętnym wystroju sali, przy skocznej muzyce dzieciaki bawiły się rewelacyjnie.

Katarzyna Szymkowiak – opiekun Samorządu Uczniowskiego; Marta Madaj – pedagog

ŚWIĘTO NASZYCH KOLEŻANEK I PAŃ
W piątek, 7 marca w naszej szkole 
pojawiło się mnóstwo pięknych kwiatów. 

Powodem było święto wszystkich dziewczynek 
i pań, czyli Dzień Kobiet. Każda mała i duża kobietka 
otrzymała jakiś upominek. Nie zabrakło też wesołych 
występów. Chłopcy przygotowali dla dziewczynek 
ciekawe i zabawne przedstawienie teatralne, w którym 
to oni odgrywali główne role. Były piękne wiersze 
o kobietach, bez których „życie mężczyzn nie miało-
by sensu”. W przerwach między występami chłop-
ców, dziewczynki oglądały śmieszne reklamy kosme-
tyków dla Pań. Podczas przedstawienia chłopcy poka-
zali się także na wybiegu w kobiecych przebraniach, 
reprezentując różne zawody. Zadaniem widzów było 
odgadnięcie jaki, zawód wykonuje przebrana osoba. 
Wszystkim dziewczynkom i paniom występ bardzo 
się podobał. Było mnóstwo żartów, śmiechu i dobrej 
zabawy. Dziękujemy i czekamy na niespodziankę 
w następnym roku!  Agnieszka Sibilak

NIECH ŻYJE BAL…
W czwartek 20 lutego w naszej szkole odbył się wielki bal 
karnawałowy. W trwającej dwie godziny imprezie bawili się 
uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich wraz 
z wychowawczyniami. 

Każde dziecko przygotowało na tą zabawę ciekawe, kolorowe 
i śmieszne przebranie. Były wróżki, kowboje, indianki, piraci oraz czaro-
dzieje. O przebraniach pamiętały również panie wychowawczynie klas. 
Tematyką przewodnią była wzorowa uczennica szkoły podstawowej, dla-
tego każda z pań z klasy 1 a i b, 2 a, b, c oraz 3 a, b i c przebrana była za 
grzeczną i wesołą uczennicę. Panie prezentowały się pięknie i wyglądały 
uroczo, jakby cofnęły się kilka lat wstecz. Imprezę prowadzili animatorzy 
zabawy, z którymi uczniowie tańczyli i szaleli w rytm największych prze-
bojów, takich jak: „Bałkanica” czy „Wyginam śmiało ciało”. Podczas za-
bawy ogłoszono również konkurs na najbardziej roztańczoną klasę na 
balu. Wszystkie klasy bawiły się znakomicie i świetnie, i w rezultacie każ-
da otrzymała tytuł roztańczonej klasy . Agnieszka Sibilak

KARNAWAŁ W JEDYNCE
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Spotkania z Teatrem dla dzieci
Najbliższe odbędzie się  

24 kwietnia o godz. 17:00, 
pt. „Latający kufer”

Bilet 5 zł.
Zapraszamy!

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz 
w Puszczykowie, ul. Wysoka 1

SPOTKANIE Z SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ

PIEPRZ I WANILIA
21 lutego br. Biblioteka Miejska 
w Puszczykowie gościła Elżbietę Dzikowską. 

27 lutego br. Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz w Puszczykowie 
we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Puszczykowie zorganizowała spotkanie z sędzią Anną Marią 
Wesołowską, znaną z programu telewizji TVN. 

Podczas spotkań z młodzieżą gim-
nazjalną opowiadała z jakimi sprawami 
spotykała się na co dzień (sędzia orzeka 
od 32 lat). Wśród nich były zabójstwa, 
gwałty, włamania, a także podrabianie 
legitymacji szkolnych, podpisu rodzi-
ców, graffiti na murach czy bójki 
w szkole. Coraz częściej na sali roz-
praw w charakterze oskarżonych spoty-
kała bardzo młodych ludzi, stąd jej po-
mysł na spotkania i rozmowy z nimi. 
Podczas spotkań z młodzieżą puszczy-
kowską na przykładach z własnej pracy 
opowiadała o tym, jakie skutki prawne 

może nieść ze sobą testowanie narkoty-
ków, alkoholu, jaka jest granica pomię-
dzy zwykłym wygłupem, a przemocą 
wśród rówieśników. Po południu spo-
tkanie adresowane było do rodziców, 
nauczycieli i zaproszonych gości. 
Głównym problemem była odpowiedź 
na pytanie: Jak być dobrym rodzicem 
i jak uchronić dziecko przed konfliktem 
z prawem, cyberprzemocą i uzależnie-
niami? Po spotkaniu można było kupić 
książkę – poradnik prawny autorstwa 
sędzi Wesołowskiej pt. „Bezpieczeń-
stwo młodzieży”.

Spotkanie odbyło się ramach pro-
gramu Miejskiego Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. red

Podczas wieczoru podróżniczka opowiadała 
o swoim barwnym życiu, spotkaniu z mężem Tony 
Halikiem, wspólnie prowadzonym programie „Pieprz 
i wanilia”, o pierwszej podróży do Chin i o wielu na-
stępnych wyprawach w niezwykłe, ciekawe zakątki 
świata. 

Swoje wspomnienia wsparła pokazem slajdów 
z interesującymi zdjęciami. Po spotkaniu licznie 
zgromadzeni uczestnicy mogli zakupić książki autor-
stwa pani Dzikowskiej z dedykacjami. n

BIBLIOTEKA MIEJSKA ZAPRASZA
Najbliższe spotkanie z Bajarkami i Bajarzami 

odbędzie się 10 kwietnia 2014 r 
o godz. 17.00.

Tym razem spotkanie poświęcone 
będzie baśniom z afrykańskiego, Czarnego Lądu
Przyjdź i posłuchaj jak inni opowiadają baśnie

Wstęp wolny
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Autor tekstu ma prawo zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.
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WYDARZENIE

„WIĘZI RODZINNE” – SPEKTAKL Z OKAZJI DNIA KOBIET
Sztuka „Więzi rodzinne” autorstwa Daniela Dana Gordona wystawiana 
jest na terenie całych Stanów Zjednoczonych, gdzie cieszy się ogromną 
popularnością. W marcu obejrzeli ją puszczykowianie.

Zbiera znakomite recenzje i liczne 
owacje publiczności. Są to główne po-
wody, dla których aktorka Małgorzata 
Pieńkowska zdecydowała się na produk-
cję polskiej premiery. „Więzi rodzinne” 
są przykładem bardzo cenionego i rzad-
kiego gatunku, czarnej komedii absurdu. 
Doskonale skonstruowana intryga wcią-
ga widza w pozornie banalny świat czte-
rech kobiet – babci, dwóch córek 
i wnuczki, które za sprawą pewnego po-
grzebu zmuszone są bliżej przyjrzeć się 
relacjom panującym w swojej rodzinie. 
Jest to sztuka zabawna i dramatyczna za-
razem. Bawi i zmusza do refleksji. Na 
puszczykowskiej scenie, ze szczególną 

dedykacją dla kobiet, spektakl „Więzi 
rodzinne” przedstawiły aktorki Małgo-
rzata Pieńkowska, Małgorzata Niemir-
ska, Marta Werdyńska oraz Kinga Tabor. 
Oprócz mnóstwa śmiechu, licznych 
braw, a także refleksji podczas spektaklu, 
nie zabrakło później miłych rozmów, nie-
zwykle ciepłego przyjęcia aktorek przez 
publiczność oraz publiczności przez ak-
torki. Nie było wątpliwości co do tego, 
że wieczór w pełni należy do kobiet. n

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
obecnym oraz sponsorom:
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OŚWIATA

PÓŁKOLONIE Z ATRAKCJAMI
Od 3 do 14 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie 
odbyły się półkolonie zimowe. Mimo braku śniegu i mrozu atrakcji 
nie brakowało.

MISTRZYNIE ORTOGRAFII 
Uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 będą 
reprezentowały nasze miasto podczas XIII 
Powiatowego Konkursu „Ortograficzne Potyczki”. 

W eliminacjach miejskich wykazały się bowiem, nieco 
lepszą znajomością zasad polskiej ortografii – która jak wia-
domo do łatwych nie należy – niż ich koleżanki z „dwójki”. 

Gminne, a w przypadku naszego miasta raczej miejskie, 
eliminacje XIII edycji, tego wymagającego konkursu zorga-
nizowano w tym roku 7 marca. O honor reprezentowania na-
szego miasta w rywalizacji na „rz” i „ż”, „ó” i „u” stanęły 
uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 w: Marta Weber, Marta 
Mruczyk, Maja Matecka oraz uczennice Szkoły Podstawowej 
nr 2: Alicja Konik, Wiktoria Witczak, Wiktoria Łagocka.

Poziom zmagań był bardzo wysoki, a dziewczyny udo-
wodniły, że dobrze znają się na zasadach ortografii. Etap 

gminny zakończył się zwycięstwem Szkoły Podstawowej nr 
2, która będzie reprezentowała nasze miasto w finale w Ko-
ziegłowach. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów! red

O PRZYRODZIE 
WIE WSZYSTKO
Aleksandra Makosz – uczennica 
klasy Va w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Puszczykowie została 
laureatką Wojewódzkiego 
Konkursu Przyrodniczego. 
Ola wyprzedziła wielu 
szóstoklasistów.
Oli, Jej Rodzicom, Nauczycielce 
– Pani Magdalenie Wąsowskiej 
serdecznie gratulujemy sukcesu!

Podczas spacerów, dzieci obserwowały 
przyrodę w lesie oraz korzystały z miejskiej 
ślizgawki. Odwiedziły także „EKOinfo”. 
Dużą popularnością cieszyły się rozgrywki 
w tenisa stołowego, wielu uczestników gra-
ło w karty i gry planszowe.

W programie znalazł się też wyjazd do 
poznańskiego Multikina na film pt. „Piłka-
rzyki rozrabiają”, na basen w Kórniku oraz 
do kręgielni Niku w Poznaniu, gdzie roze-
grano turnieje w bowling. Wiele atrakcji 
czekało na młodzież w centrum bezpieczeństwa „Skoda Auto Lab”, gdzie dzieci 
dowiedziały się m. in. jak udzielić pierwszej pomocy w razie wypadku.  

 Patrycja Knop, Gabriela Dymarska

WIELKANOCNY KIERMASZ
W sobotę 12 kwietnia 2014 r. w godz. 10.00 – 13.00 w Gimnazjum nr 2 
odbędzie się Kiermasz Wielkanocny.

Celem kiermaszu jest zebranie funduszy na wydatki klasowe jak i na wydatki zwią-
zane z potrzebami uczniów uczniów. Wydatki w ciągu roku finansowane z funduszu 
Rady Rodziców: liga klas, nagrody książkowe, dofinansowanie do wycieczek, obiadów 
młodzieży w trudnej sytuacji, zakup pomocy dydaktycznych.

Podczas festynu przewidziany jest kiermasz ozdób świątecznych, wypieków przy-
gotowanych między innymi przez uczniów i ich rodziców , oraz wszelkich różności, 
a także zbiórka darów dla Domu Dziecka w Bninie.

Przewodnicząca Rady Rodziców Maria Neumann
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NAGRODA OD MINISTRA 

RUBINOWE HITY W PUSZCZYKOWIE

Danuta Mankiewicz, dyrektor Biblioteki Miejskiej 
w Puszczykowie odebrała w Warszawie nagrodę, 
którą nasza książnica zdobyła w III Rankingu 
Bibliotek organizowanym przez dziennik 
Rzeczpospolita oraz Instytut Książki. 

Ranking bibliotek zorganizowano już po raz trzeci. Star-
towały w nim książnice działające w gminach wiejskich, 
miejsko-wiejskich oraz miastach mających mniej niż 15 tys. 
mieszkańców. Organizatorzy rozesłali ponad 2300 ankiet do 
kwalifikujących się placówek. Ostatecznie w rywalizacji 

wzięły udział 763 placówki. Ankieta zawierała 18 pytań, na 
podstawie których oceniano biblioteki. Wśród nich oceniana 
była m.in. powierzchnia biblioteki, wielkość księgozbioru 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, ilość tytułów praso-
wych dostępnych w bibliotece, dostęp do nowych mediów, 
działalność kulturalna oraz dotacje podmiotowe dla bibliote-
ki w budżecie gminy w 2012 r. 

Po przeanalizowaniu odpowiedzi okazało się, że Biblio-
teka Miejska im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury 
w Puszczykowie zajęła IV miejsce w Rankingu Bibliotek. 

Z tej okazji w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie od-
było się uroczyste wręczenie nagród Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w uznaniu zasług dla promocji czytel-
nictwa oraz prezentację najnowszych wyników badań stanu 
bibliotek publicznych w Polsce. 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdro-
jewski oraz Grzegorz Gauden, Dyrektor Instytutu Książki, na-
grodzili pierwszą dziesiątkę laureatów Rankingu Bibliotek, 
organizowanego przez „Rzeczpospolitą” we współpracy z In-
stytutem Książki. Puszczykowską bibliotekę reprezentowała 
Pani Danuta Mankiewicz. Serdecznie gratulujemy sukcesu 
i życzymy wielu oddanych czytelników!

 – Serdecznie dziękujemy wszystkim Czytelnikom naszej 
Biblioteki, ponieważ bez Państwa nie byłoby tego sukcesu. 
Oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców Puszczyko-
wa do dalszego korzystania z naszej oferty – mówi Danuta 
Mankiewicz. red

Rubinowe Hity 2013 z Trzema Gwiazdami trafiły w tym roku do Puszczykowa. Podczas uroczystej gali 
rozdania nagród w Konkursie Gospodarczo-Samorządowy HIT 2013 odebrali je Tadeusz Wudarczak, 
właściciel Zakładu Robót Elektroinstalacyjnych i Usług Budowlano-Wykończeniowych oraz Marek Dachtera, 
właściciel Zakładu Robót Drogowych.

Konkurs Gospodarczo-Samorządowy HIT 2013 zorgani-
zowano już po raz 19. Uroczysta gala województwa Wielko-
polskiego odbyła się 23 lutego 2014 r. w auli UAM w Po-
znaniu.

W trakcie gali nagrody odebrały instytucje i firmy z całej 
Wielkopolski, wśród nich znaleźli się też przedstawiciele na-
szego miasta. 

Statuetki promocyjne HIT przyznawane są od połowy lat 
90. XX wieku w Wielkopolsce, a od końca lat 90. także w re-
gionach kujawsko-pomorskim, lubuskim i pomorskim. 

Organizatorem wszystkich dotychczasowych edycji kon-
kursu jest Agencja Promocyjna „Punkt S”, współorganizato-
rami Starostowie Województwa Wielkopolskiego oraz Polska 
Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji. red



MODERNIZACJA NOWEJ SIEDZIBY BIBLIOTEKI

CO? GDZIE? KIEDY? W PUSZCZYKOWIE
27.03.2014, godz. 18.30 – Biblioteka Miejska ul. Wysoka 

Spotkanie autorskie z Ryszardem Krawcem. Szczegóły str. 2. 
29.03.2014, godz. 9.30 – Puszczykowska Liga Tenisa 

Stołowego SP 2, ul. Kasprowicza 1. Kontakt: +48 666 851 382. 
29.03.2014, godz. 10.00 – Puszczykowska Liga Koszykówki 

SP2, ul. Kasprowicza 1. Kontakt: +48 666 851 382. 
1.04.2014 – Wiosenny rajd Nordic Walking CAS, Kościelna 7. 

Kontakt: +48 666 851 382. 
3.04.2014, godz. 18.00 – Biblioteka Miejska ul. Wysoka 1. 

Wernisaż wystawy „Ptaki wokół nas”. Szczegóły str. 2. 
4.04.2014, godz. 19.00 – Biblioteka Miejska im. ul. Wysoka 1 

Koncert Zbigniewa Wodeckiego. Szczegóły str. 24. 
9.04.2014 – Światowy Dzień Inwalidy Puszczykowo, PZERiI. 

Kontakt: +48 667 110 490. 
12.04.2014 – Wielkanocny turniej brydża sportowego  

Kontakt: +48 666 851 382. 

12.04.2014 – Mistrzostwa Puszczykowa w badmintonie  
Kontakt: +48 697 695 723. 

12.04.2014 – Puszczykowska Liga Koszykówki SP2,  
ul. Kasprowicza 1. Kontakt: +48 666 851 382. 

12.04.2014, godz. 9.30 – Puszczykowska Liga Tenisa 
Stołowego SP 2, ul. Kasprowicza 1. Kontakt : +48 666 851 382.

14.04.2014, godz. 17.00 – Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
Urząd Miejski, ul. Podleśna 4. Kontakt: 61 898 37 00.
24.04.2014, godz. 17.00 – Biblioteka Miejska ul. Wysoka 1  

Spotkanie z Teatrem dla dzieci. Szczegóły str. 15.
26.04.2014, godz. 10.00 – Bieg przełajowy WYGRAJ Z CASem  

CAS, Kościelna 7. Kontakt: +48 666 851 382. 
26.04.2014, godz. 9.30 – Puszczykowska Liga Tenisa 

Stołowego SP 2, ul. Kasprowicza 1. Kontakt : +48 666 851 382. 
29.04.2014, godz. 17.00 – Sesja Rady Miasta Urząd Miejski,  

ul. Podleśna 4. Szczegóły str. 7.

  data ur.  data zg.
Pawlak Zbigniew Stanisław 31.VIII.1964 17.II.2014
Stanoch Wojciech marek 4.I.1981 25.II.2014

ODESZLI

Hirsch Gertruda Anna 31.X.1930 27.II.2014
Stroiwąs Urszula 25.VI.1934 3.III.2014
Golubski Maciej Przemysław 8.IV.1965 11.III.2014

W marcu w budynku na Rynku, do którego ma przenieść się Biblioteka 
Miejska rozpoczęły się prace związane z jego adaptacją na potrzeby 
miejskiej książnicy. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na 
czerwiec tego roku.

Biblioteka na Rynku powinna stać 
się centralnym punktem życia kultural-
nego w naszym mieście. Zgodnie z za-
łożeniami obiekt będzie wykorzystywa-
ny nie tylko, jako tradycyjna wypoży-
czalnia i czytelnia. Doskonale wyposa-
żony budynek z pewnością będzie miej-
scem, które stworzy możliwości 

organizowania wielu wspaniałych im-
prez kulturalnych, w których będą mo-
gli uczestniczyć i włączać się wszyscy 
mieszkańcy naszego miasta.

Całkowity koszt zadania (zakup bu-
dynku, jego adaptacja i wyposażenie) 
wyniesie ok. 1,6 mln zł. Zadanie zosta-
nie sfinansowane ze środków Miasta 

w kwocie 977 tys. zł i środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w kwocie 623 tys. zł. n

BRAVE KIDS PONOWNIE W PUSZCZYKOWIE 
W tym roku już po raz piąty w ramach międzynarodowego programu 
BRAVE KIDS dzieci z najdalszych zakątków globu odwiedzą Polskę, by 
uczestniczyć we wspólnych warsztatach artystycznych. 

Organizatorem tegorocznej edycji 
jest Stowarzyszenie Mondo Kolective. 
Burmistrz Miasta Puszczykowa Andrzej 
Balcerek objął patronatem honorowym 
program BRAVE KIDS, w którym 
udział wezmą również puszczykowskie 
dzieci. Festiwal rozpocznie się 20 

czerwca i zakończy się 11 lipca wielkim 
Finałem we Wrocławiu.

Już teraz zapraszamy na kwietniową 
projekcję filmu o projekcie BRAVE 
KIDS, która odbędzie się w HOT_elarni 
oraz na występ dzieci w ramach Dni 
Puszczykowa 2014. n



INFORMACJE
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FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH 
„POMOC MALTAŃSKA”, 61-113 Poznań, ul. Świętojańska 1 
KRS: 0000207523 
W przypadku Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie 
w pole 126 PIT-37 cel szczegółowy należy wpisać: 
Na rzecz Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.

PUSZCZYKOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE,
ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo, KRS: 0000135268

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUSZCZYKOWA
Grunwaldzka 7, 62-040 Puszczykowo
KRS: 0000105528

STOWARZYSZENIE SPORTOWE 
„AKADEMIA TENISOWA ANGELIQUE KERBER” 
ul. Sobieskiego 50, 62-040 Puszczykowo.
KRS:0000292082

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA, 
w rubryce „inne informacje” wpisujemy: 
Hufiec Poznań Rejon – Ośrodek ZHP Puszczykowo 
KRS 0000266321

WYBRANE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCE NA TERENIE PUSZCZYKOWA, 
KTÓRYM MOŻNA PRZEKAZYWAĆ 1% PODATKU DOCHODOWEGO:
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SENSACYJNY AWANS GIMNAZJALISTÓW Z „DWÓJKI” 

SIATKARSKIE ŻUBRY 

1 marca odbyły się finały Puszczykowskiej Ligi Piłki Siatkowej. W meczu 
o V miejsce miały walczyć zespoły Kontrabandy i MKS II, jednak ten 
pierwszy nie dojechał do Puszczykowa, co skutkowało oddaniem 
„walkowera” i zajęciem VI miejsca bez walki. 

W meczu o III miejsce wystąpiły ze-
społy Budowlanki i MKS I. Po dwóch 
setach, wygranych przez MKS wszyscy 
myśleli, że mecz jest praktycznie roz-
strzygnięty. Jednak zespół Budowlanki 

bardzo się zmobilizował i wygrał dwa 
kolejne sety. Nad drużyną MKS-u już 
wisiały czarne chmury, bo siatkarska za-
sada brzmi: „kto nie wygrywa 2:0, prze-
grywa 3:2”. Jednak do piątego seta ze-

spół MKS I przystąpił z dużą wiarą we 
własne siły i zwyciężył 15:4. Cały mecz 
zakończył się wynikiem 3:2 dla MKS 
I (25:23, 25:16, 10:25, 23:25, 15:4).

Mecz finałowy rozgrywały zespoły 
Żubrów i Seniorów. Po bardzo zaciętej 
walce i wielu zwrotach akcji drużyna 
Żubrów zwyciężyła wynikiem 3:0 
(25:19, 25:23, 25:22). Finaliści wystą-
pili w następujących składach:

ŻUBRY: Michał Jakubowski, Łu-
kasz Łopatowski, Adam Łopatowski, 
Artur Kotliński, Rafał Chmara, Marcin 
Łukaszewski, Michał Stankowski.

SENIORZY: Krzysztof Jankowski, 
Paweł Jankowski, Paweł Duszak, Paweł 
Kraupe, Jarosław Bajer, Sławomir Kamiń-
ski, Marcin Przybylak, Maciej Małecki.

Po zakończeniu finałowego meczu 
nastąpiła uroczysta dekoracja zespołów. 
Wszystkie drużyny otrzymały pamiąt-
kowe medale, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. /CAS/jh

21 lutego 2014 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 
w Puszczykowie odbył się półfinał A Rejonu Teren Poznań Wschód 
w piłce siatkowej gimnazjów chłopców. Wygrywając obydwa pojedynki 
i zdobywając I miejsce siatkarze z Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie 
zapewnili sobie udział w finale rejonu. 

W turnieju wystąpiły drużyny z 3 szkół:
1. Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie
2. Gimnazjum nr 5 w Jarocinie
3. Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie

W pierwszym pojedynku spotkały 
się drużyny Gniezna i Puszczykowa. 
W dwusetowym meczu zwyciężył ze-
spół z Puszczykowa wynikiem 2:0 
(25:11, 25:13). 

Kolejne spotkanie rozegrały druży-
ny z Jarocina i Gniezna. To również zo-
stało rozstrzygnięte w dwóch setach na 
korzyść Jarocina 2:0 (25:9, 25:17). 

W trzecim – ostatnim meczu turnie-
ju – gospodarz z Puszczykowa podej-
mował gości z Jarocina. W zaciętym 
pojedynku zwyciężyła drużyna z Jaro-
cina wynikiem 2:0 (25:22, 25:23).

Organizatorem turnieju dla Szkolne-
go Związku Sportowego WIELKO-
POLSKA było Centrum Animacji Spor-
tu w Puszczykowie, które przygotowało 
dla wszystkich drużyn pamiątkowe me-
dale i puchary. Turniej zaszczycił swoją 
obecnością Burmistrz Puszczykowa, 
Andrzej Balcerek, który wręczył dyplo-

my i medale młodym siatkarzom. Do 
finału rejonu awansowały dwie druży-
ny: z Jarocina i z Puszczykowa. Naszym 
siatkarzom życzymy powodzenia w fi-
nałach. /CAS/jh
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RYWALIZOWALI POD KOSZAMI
27 lutego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 odbyły się 
eliminacje miejskie w piłce koszykowej szkół podstawowych. Zarówno 
w kategorii dziewcząt, jak i chłopców zwyciężyła Szkoła Podstawowa  
nr 1. Poniżej podajemy wyniki meczów i składy zespołów. 

DZIEWCZĘTA 
Wynik meczu 40:22 dla SP 1. Skła-

dy zespołów i punkty zdobyły:

Szkoła Podstawowa nr 1:
Dominika Tabiś (14), Natalia Wie-

czorek (10), Martyna Derkowska (6), 
Aleksandra Wietrzyńska (4), Amelia 
Tężycka (2), Marta Weber, Iga Miśkie-
wicz, Hanna Durczewska, Nina Zażem-
błowska, Patrycja Knop, Martyna Fefer-
kuch. Opiekun: Lucyna Dydzińska

Szkoła Podstawowa nr 2: 
Joanna Krzyżańska (8), Anna Pachu-

ra (6), Lena Pawlak (4), Joanna Frącko-
wiak (2), Agnieszka Górka (2), Małgo-
rzata Nowak, Dominika Nadlewska, 
Wiktoria Kleiber, Anna Prendke, Kaja 
Wesołowska, Maria Konieczna. 

Opiekun: Marzenna Johaniewicz.

CHŁOPCY
Wynik meczu 35:12 dla SP1. Składy 

zespołów i punkty zdobyli:

Szkoła Podstawowa nr 1:
Daniel Bukowski (9), Szymon Cza-

jor (6), Maksymilian Tomczak (6), Mak-
symilian Woltman (4), Adam Jackowiak 
(4), Miłosz Lewandowski (4), Antoni 
Wachowski, Mikołaj Pajsert. Opiekun 
Wiesław Bartkowiak.

Szkoła Podstawowa nr 2:
Mikołaj Kaczmarek (4), Patryk Kost-

ka (3), Hubert Majewski (2), Adam Dec 
(2), Łukasz Chwieralski, Filip Dolata, 
Jakub Kiciński, Patryk Kapturzak, Mi-
chal Wojtkowski, Jakub Skibiński, Adam 
Tomczak. Opiekun Michał Przybylski.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy po-
wodzenia w półfinałach powiatu. /CAS/jh
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Centrum Animacji Sportu w niecodzienny sposób uczciło Dzień Kobiet. Zaprosiliśmy panie na siatkarski 
turniej drużyn żeńskich. W sobotę, 8 marca w salach gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 2 spotkały się 
Panie, które kochały i kochają siatkówkę. 

Co ciekawe Puszczykowo wystawiło aż trzy drużyny, co 
tylko potwierdza opinię, że kiedyś nasze miasto słynęło z tej 
dyscypliny sportu. Trzeba przyznać, że wychowanki pana Ka-
zimierza Dolczewskiego nie zapomniały swoich umiejętności. 
Ale na boisku oprócz sportowej walki najważniejsza była dobra 
zabawa. Oprócz meczów dla pań, każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Kibicujące dzieci oraz ich tatusiowie zostali zaproszeni 
do siatkarskich konkursów, w trakcie których można było wy-
grać wiele nagród. Na wszystkich czekały też słodkie przekąski. 

W turnieju wystąpiło sześć drużyn o dźwięcznych na-
zwach: Babiland, Pretty Women, Kazinki, Sorpresa, Złotka 
i MKS. Wygrała drużyna Babilandu. Sędziowali sędziowie 
z WZPS, obsługę prowadzili panowie z zespołu seniorów 
MKS Puszczykowo. Z każdej drużyny została wybrana naj-
lepsza zawodniczka. Wszystkie Panie otrzymały róże, a na 
koniec pamiątkowe medale oraz koszulki z napisem:

Być kobietą, być kobietą
Atakować, bronić, kiwać!
Grać w siatkówkę w wielkim stylu
i wygrywać!
I niech to będzie najlepszy komentarz /CAS/jh

SIATKARSKIE ŚWIĘTO KOBIETSIATKARSKIE ŚWIĘTO KOBIET




