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 W kategorii Junior zwyciężył Łukasz 
Kopczyński, Mistrz Polski w Karate Shoto-
kan. Głosowało na niego 436 osób. Drugi 
był Alfred Ossowski, brązowy medalista Mi-
strzostw Polski w Windsurfingu 2013. Trze-
cia była lekkoatletka Marcelina Winkowska, 
Mistrzyni Wielkopolski z 2013 w biegach 
100 m przez płotki.

W kategorii powyżej 18 lat zwyciężył 
Wojciech Szkudlarczyk – Mistrz Polski z 
2013 r. w badmintonie. Drugie miejsce za-
jął Maciej Walkowiak, reprezentant Polski 
w hokeju na trawie. Trzeci był Kajetan Ja-
siczak, Mistrz Świata w bikejoringu (jazda 
na rowerze z psem).

SPORTOwcy ROKU wybRANI
18 stycznia w HOT_ELARNI odbyła się PUSZcZyKOwSKA GALA SPORTU, 
podczas której ogłoszono wyniki Plebiscytu na najlepszego Sportowca 
Roku 2013 Puszczykowa. w rywalizacji wzięło udział 28 spor towców 
z Puszczykowa. było wśród nich 5 Mistrzów Świata, 5 Mistrzów Europy 
oraz 15 Mistrzów Polski. Sportowcy rywalizowali w 3 kategoriach: Junior 
(do lat 18), kategoria powyżej lat 18 oraz Laureat Publiczności.

Laureatem Publiczności, wybranym 
przez osoby obecne na Puszczykowskiej 
Gali Sportu, została Anna Jagaciak. Anna 
to dwukrotna Mistrzyni Polski w trójskoku, 
oraz reprezentantka Polski w skoku w dal. 
Trenuje w klubie Juvenia pod okiem trenera 
Jarosława Jagaciaka.

* * * 
Szczególne wyróżnienie przyznano 

dwóm Mistrzyniom Świata. Magdalenie 
Stróżyk i Mariannie Duczmal. Magdalena 
Stróżyk jest Mistrzynią Świata w akrobacji 
szybowcowej nagrodzoną wyróżnieniem 
BEST WOMAN PILOT, natomiast Marian-
na Duczmal jest polonijną Mistrzynią Świa-
ta w golfie.

Urząd Miasta przyznał mieszkance Pusz-
czykowa Angelique Kerber, nagrodę za roz-
sławienie Puszczykowa jako miejsca za-
mieszkania „4-tej” rakiety świata 2012 roku.

Wśród obecnych na Gali wymienić na-
leży licznie przybyłych przedstawicieli 
Urzędu Miasta z v-ce Burmistrzem Włady-
sławem Ślisińskim, posła na Sejm Arkade-
go Fiedlera z małżonką oraz licznie przy-
byłych sponsorów, dzięki którym można 
było zorganizować tegoroczną Galę. Nagro-
dy sportowcom wręczali sponsorzy, przed-
stawiciele firm: Raben, Autosalon24pl, 
BCM Nowatex, TravelProfi, Informer, Pie-
karnia BJB, Sportech, HOT_elarnia.

– Miło nam, że odwiedził nas Medalista 
Olimpijski w wioślarstwie – Michał Jeliń-
ski – powiedział Wojciech Majchrzak, or-
ganizator Gali, Prezes Puszczykowskiego 
Towarzystwa Sportowego.

Goście Gali oraz wyróżnieni sportow-
cy, po zakończeniu części oficjalnej, do 
późnych godzin nocnych, doskonale bawili 
się przy muzyce. Wojciech Majchrzak

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe za pra sza na 
20. Jubileuszowe Mistrzostwa Puszczy kowa w Narciarstwie 
Alpejskim, biegowym i Snow boardzie. Po kilku latach wracamy 
do Karpacza, gdzie mistrzostwa odbywały się najczęściej. 

Najważniejsze informacje:
•	 Termin 7–9.03.2014
•	 Miejsce: KARPACZ – Stoki Kopy (konkurencje zjazdowe) – bie-

gówki (Górny Karpacz) 
•	 Zakwaterowanie:	Hotel Mercure (dawny Hotel Skalny) http://skal-

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

•	 Zapisy	i	terminy	zgłoszeń:	Tylko drogą internetową w terminie 
17.02–1.03.2014, www.ptspuszczykowo.pl. 

Więcej informacji: Jakub	Janaszek	+48	697	695	723.
Zapraszamy wszystkich wielbicieli białego szaleństwa do wspólnej 

sportowej zabawy.
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cieszę się, że po wielu latach 
dla centrum miasta (tereny MOSiR-u) 
udało się wypracować ofertę sportowo-
rekreacyjną, ciekawą i dostępną 
dla osób w każdym wieku.

Mam nadzieję, że odbiór mieszkańców bę-
dzie również pozytywny, a oczekiwania Pań-
stwa zostaną spełnione.

Prace prace nad zagospodarowaniem tego 
terenu trwały od początku lat 90-tych.

Przez wiele lat był on zagospodarowany tyl-
ko fragmentarycznie. Wyjątkowy charakter 
tego miejsca odczuwamy wszyscy przez bliskość lasów, wa-
lory krajobrazowe, łatwość dojścia i dojazdu w sąsiedztwie 
centrum miasta. Tworzą one miejsce dostępne dla wszystkich 
i szczególnie atrakcyjne.

Ze strony mieszkańców naszego miasta zapotrzebowanie 
na obiekty rekreacji i sportu zawsze było duże.

Władze miasta Puszczykowa, w kolejnych kadencjach 
próbowały wypracować najlepsze rozwiązania. Opracowano 
wiele koncepcji, ale ich realizacja przekraczała możliwości 
finansowe miasta. Pracowała też specjalna komisja składają-
ca się z przedstawicieli różnych środowisk i organizacji, któ-
ra ok. 1,5 roku temu wypracowała i zaopiniowała pozytywnie 
realizowany obecnie kierunek działań.

Jednak w praktyce trudno było pogodzić oczekiwania ze 
skromnymi możliwościami budżetu Puszczykowa.

Tym razem (po raz pierwszy) pojawiła się realna szansa na 
kompleksowe zagospodarowanie terenu dawnego MOSiR-u. 
Podpisana została umowa dzierżawy części terenu na 30 lat 
z inwestorem, z którym udało się wynegocjować budowę 
obiektów sportowo-rekreacyjnych z bogatą ofertą. Będą to: 
hale z boiskiem wielofunkcyjnym, kortami tenisowymi i ofer-
tą fitness, minigolf, odkryte korty tenisowe, sezonowe kryte 
lodowisko i boisko do piłki nożnej z zapleczem noclegowym. 
Obiekt będzie też częściowo udostępniany bezpłatnie dla 
uczniów szkół.

Uzupełnieniem tej oferty będzie zagospodarowanie dru-
giej części MOSiR-u pozostającej w dyspozycji Miasta, gdzie 
przewidywana jest budowa dalszych ogólnodostępnych 
obiektów. W części miejskiej, w obszarze dozwolonym 
w planie zagospodarowania, mają powstać m.in: wielofunk-

cyjne boisko do koszykówki, siatkówki i in-
nych gier, boisko do siatkówki plażowej, plac 
zabaw, ścieżki do jazdy na rolkach i ścieżki 
spacerowe, miejsca do odpoczynku i grillowa-
nia (koncepcja w opracowaniu).

Ponieważ przez 10 ostatnich lat nic nie zo-
stało zrobione dla MOSiR-u (oprócz drobnych 
bieżących prac), to cieszę się bardzo, że przy 
okazji dzierżawy tego terenu zaistniała możli-
wość przebudowy i modernizacji istniejących 
obiektów za stosunkowo „małe” miejskie pie-
niądze.

Nowe boiska ze sztuczną nawierzchnią będą z pewnością 
bardziej elastyczne i dużo zdrowsze dla stawów i kości użyt-
kowników niż dotychczasowa niezdrowa, asfaltowa na-
wierzchnia boisk.

Rada Miasta w budżecie na 2014 rok przeznaczyła na pra-
ce początkowe na tym terenie ok. 30–50 tyś zł. Dobrze było-
by, gdyby te środki w najbliższym czasie zostały zwiększone. 
W tym kontekście dziwię się głosom zarzucającym brak in-
westowania w sport na terenie miasta. Wiem, że takie głosy 
się pojawiły, ale nie rozumiem czemu mają one służyć.

Do tej pory, kosztem niewielkich nakładów, pieniądzom 
zewnętrznym i środkom Starostwa powstały 3 boiska typu 
Orlik, oraz nowoczesne boisko lekkoatletyczne z profesjonal-
ną bieżnią, wyposażeniem i zapleczem.

Jako człowiek od lat zainteresowany rozwojem sportu 
w Puszczykowie i poszerzaniem oferty rekreacyjno-sporto-
wej dla wszystkich mieszkańców, jestem zdziwiony stawia-
niem podobnych zarzutów. Można zaryzykować podsumowa-
nie, że po zrealizowaniu obecnych zamierzeń, do pełni szczę-
ścia zabraknie nam basenu i pełnowymiarowej hali sporto-
wej. Ale w obecnej sytuacji jeszcze nie stać Miasta na budo-
wę tych obiektów.

Rozwój sportu i rekreacji to ważna funkcja naszego mia-
sta – akceptowana i wspierana przez władze i mieszkańców.

Wraz z życzeniami Noworocznymi, chciałbym wyrazić 
nadzieję, że propagowanie aktywnego wypoczynku znajdzie 
obecnie możliwość realizacji z korzyścią dla wszystkich 
mieszkańców.

Janusz	Szafarkiewicz
V-ce	Przewodniczący	Rady	Miasta	Puszczykowa

AKTywNy wyPOcZyNEK w PUSZcZyKOwIE

FERIE ZIMOwE dLA dZIEcI 2014
Zapraszamy serdecznie dzieci w wieku 6–10 lat na ferie zimowe w Bibliotece w dniach od 3.02.2014 do 14.02.2014 

(godz. 10:00–13:00). W tym roku przebiegać będą pod hasłem „W świecie sztuki” stąd w programie m.in. warsztaty 
aktorskie, wykonywanie kukiełek, zabawa w architekta, tworzenie komiksów oraz zabawy ruchowe i czytanie książek 
związanych z tematem. Płatność 20 zł. jeden tydzień/dziecko. 

Zapisy w Bibliotece Miejskiej oraz tel. 61 819 46 49. Zapraszamy!
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Uchwała Nr 255/13/VI
w sprawie:  stwierdzenia	wygaśnięcia	mandatu	radnego	

Rady	Miasta	Puszczykowa.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw, wygaśnięcie mandatu 
następuje wskutek utraty prawa wybieralności. Według infor-
macji otrzymanych z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu 
Radny Zbigniew Czyż został skazany za przestępstwo umyśl-
ne ścigane z oskarżenia publicznego, wskutek czego utracił 
prawo wybieralności do rady. W związku z powyższym Rada 
Miasta Puszczykowa zobowiązana jest do podjęcia uchwały 
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr 256/13/VI
w sprawie:		wyrażenia	zgody	na	dzierżawę	części	

nieruchomości	położonej	przy	ul.	Poznańskiej.
Uzasadnienie: Dotychczasowy wieloletni dzierżawca 

zwrócił się o przedłużenie okresu dzierżawy. Wysokość czyn-
szu dzierżawnego terenów będących własnością Miasta Pusz-
czykowa określa Zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa.

Uchwała Nr 257/13/VI
w sprawie:  wyrażenia	zgody	na	dzierżawę	części	

nieruchomości	stanowiącej	własność	Miasta	
Puszczykowa	położonej	przy	ulicy	
Powstańców	Wlkp.	38	obręb	geodezyjny	
Puszczykowo	arkusz	mapy	8	działka	907/1	
o	powierzchni	0,5238	ha.

Uzasadnienie: Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasa 
z dniem 1.01.2014 r. Dzierżawca zwrócił się o przedłużenie 
umowy dzierżawy. Wysokość czynszu dzierżawnego terenów 
będących własnością Miasta Puszczykowa określa Zarządze-
nie Burmistrza Miasta Puszczykowa.

Uchwała Nr 258/13/VI
w sprawie:  wyrażenia	zgody	na	dzierżawę	części	

nieruchomości	położonej	przy	ulicy	Piaskowej.
Uzasadnienie: Dotychczasowy wieloletni dzierżawca 

zwrócił się o przedłużenie okresu dzierżawy.

Wysokość czynszu dzierżawnego terenów będących wła-
snością Miasta Puszczykowa określa Zarządzenie Burmistrza 
Miasta Puszczykowa.

Uchwała Nr 259/13/VI
w sprawie:  wyrażenia	zgody	na	sprzedaż	nieruchomości	

stanowiącej	własność	Miasta	Puszczykowa.
Uzasadnienie: Przeznaczona do sprzedaży działka stano-

wi własność Miasta Puszczykowa. Działka 249/3 ze względu 
na powierzchnię oraz kształt nie spełnia kryteriów samodziel-
nej działki budowlanej, może stanowić uzupełnienie działek 
sąsiednich. W aktualnie obowiązującym planie zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic 
Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz tere-
nu Ośrodka Rechabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN 
– strefa A przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe 
oznaczona symbolem 2 MN.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż powyższej nieruchomości umożliwi rozpoczęcie proce-
dury przetargowej, zgodnie z zasadami określonymi w usta-
wie o gospodarce nieruchomościami.

Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści 
jest uzasadnione.

Uchwała Nr 260/13/VI
w sprawie:  zmiany	uchwały	budżetowej	Miasta	

Puszczykowa	na	rok	2013	Nr	192/12/VI	
z	dnia	18	grudnia	2012	r.

Uchwała Nr 261/13/VI
w sprawie:  uchwalenia	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	

Miasta	Puszczykowa	na	lata	2014-2019.
Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa

na rok 2014
Nr 262/13/VI z dnia 17.12.2013 r.

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta w wy-
sokości 30.372.899 zł

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta w wy-
sokości 31.828.899 zł. n

UcHwAły POdJęTE POdcZAS 38. SESJI RAdy MIASTA 
PRZEPROwAdZONEJ 17 GRUdNIA 2013 R.

Rada Miasta Puszczykowa w dniu 17 grudnia 2012 r. 
uchwaliła budżetu Miasta na 2014 r. oraz wieloletnią 
Prognozę Finansową na lata 2014–2019. 

W stosunku do projektu budżetu, o którym była mowa w 
listopadowym numerze Echa Puszczykowa  Burmistrz Miasta 
wprowadził kilka autopoprawek, które Rada Miasta zaakcep-
towała. Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia dwóch 
zadań majątkowych: zabezpieczono środki w wysokości 

460.000 zł na budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sa-
nitarnej oraz środki w wysokości 300.000 zł na budowę, mo-
dernizację i przebudowę chodników. 

Po wprowadzonych poprawkach budżet na 2014 r. zakła-
da deficyt w wysokości 1.456.000 zł. Źródłem jego sfinanso-
wania będą przychody z wolnych środków pieniężnych z lat 
ubiegłych. 

Dług z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji na 
koniec 2014 r. nie ulegnie zmianie. n

Budżet i Wieloletnia Prognoza FinansoWa Miasta PuszczykoWa 
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20 stycznia br.
Komisja Budżetu i Rozwoju miasta

–  zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: planu pracy 
Rady Miasta na 2014 rok; planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2014 rok; uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w cie-
pło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczy-
kowa; zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Puszczy-
kowa na jednomandatowe okręgi wyborcze; zmiany uchwały 
w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody 
głosowania; ustalenia regulaminu głosowania w wyborach 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Puszczykowa; wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
przez Miasto Puszczykowo; określenia przeznaczenia kwoty 

pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu; zmian w uchwale budżetowej.

21 stycznia br.
Komisja eduKacji KultuRy i spoRtu

–  prezentacja propozycji sportowo-kulturalnych na ferie zimo-
we w Puszczykowie.

 –  omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na 
rok 2014 (w tym Dni Puszczykowa).

 –  kalendarz przygotowań przenosin BM CAK i Gimnazjum 
nr 1 do nowych siedzib.

 –  zagospodarowanie MOSiR-u – propozycje UM.

STycZNIOwE POSIEdZENIA KOMISJI RAdy MIASTA

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 39. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 28.01.2014 r. o godz. 17.00 w sali 

sesyjnej w budynku B Urzędu Miejskiego przy ul. Po dleśnej 4. Jednocześnie informujemy, że terminy po siedzeń 
Komisji Rady Miasta i terminy dyżurów ra dnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie inter-
netowej miasta: www.puszczykowo.pl. 

Informacje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl

8 stycznia br. w Urzędzie Miejskim odbyła się 
zorganizowana przez burmistrza Miasta publiczna 
debata z udziałem mieszkańców miasta nad przyjętymi 
rozwiązaniami w projekcie planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: dworcowa, 
Kościuszki, Solskiego i terenu PKP.

 Dyskusję poprzedziło wyłożenie projektu planu, który 
został przygotowany po kilkuletniej pracy projektantów, rad-
nych oraz pracowników Urzędu. Projekt zakłada na zdecydo-
wanie przeważającej części utrzymanie aktualnego zagospo-
darowania terenu, z przeważającą funkcją mieszkalnictwa 
jednorodzinnego. W projekcie przewidziano dla terenu przy 
ul. Dworcowej zabudowę usługową z dopuszczeniem zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej (maksymalna po-
wierzchnię zabudowy nie więcej niż 400 m2 dla pojedyncze-
go budynku i maksymalna powierzchnia usług handlu do 400 
m kw. powierzchni sprzedaży) oraz zmniejszenie powierzch-
ni zabudowy na działce, na której obecnie funkcjonuje firma 
BOLTEX z ponad 2000 m kw. do 1200 m kw. zabudowy 
usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej (dodatkowo w projekcie planu przewidziano 
ograniczenie ewentualnej powierzchni sprzedaży do 600 m 
kw.). Ponadto przewidziano dopuszczenie usług (w tym han-

dlu o powierzchni sprzedaży do 1000 m kw.) przy zabudowie 
działki do 1200 m kw. na działce położonej między ulicą Mo-
niuszki, a torami kolejowymi. Na tej działce przewidziano 
również parking w zieleni lub parking w systemie park & ride 
na minimum 40 miejsc postojowych.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 mieszkańców, w tym 
ośmioro radnych. Wśród osób biorących udział w dyskusji 
dominował pogląd sprzeciwiający się lokalizacji obiektów 
handlowych w Puszczykowie. Mieszkańcy wskazywali na 
uciążliwości sąsiadowania ich działek z obiektami handlowy-
mi oraz spadek wartości ich nieruchomości. Mieszkańcy pod-
kreślali, że powstanie kolejnych obiektów handlowych 
w Puszczykowie zakłóciłoby szczególny charakter mia-
sta. Według zebranych Puszczykowianie mogą robić zakupy 
w mniejszych sklepikach lub obiektach położonych w Pozna-
niu lub sąsiednich miejscowościach.

Burmistrz podsumowując dyskusję podziękował wszyst-
kim za poświęcony czas i złożone uwagi podkreślając, że 
procedura umożliwia składanie wniosków w sprawie projek-
tu omawianego planu do końca stycznia br. Wszystkie uwagi 
zostaną rozpatrzone przez Burmistrza i zależnie od ich roz-
strzygnięcia zostaną naniesione ewentualne poprawki w pro-
jekcie planu. Ostateczną decyzję w sprawie planu podejmie 
Rada Miasta Puszczykowa. red.

PUbLIcZNA dEbATA w SPRAwIE PLANU 
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Szanowni	Czytelnicy!
Piszę ten tekst na progu nowego roku, 

a więc jest to okres podsumowań tego, co mi-
nęło i życzeń oraz planów na przyszłość. Rok 
2013 nie był łatwy. Redagując tekst do „Echa 
Puszczykowa” rok temu pisałam: „przed nami 
ciekawy czas, w którym będziemy musieli 
zmierzyć się z kilkoma ważnymi dla nas – 
puszczykowian – wyzwaniami.”

I rzeczywiście, zajmowaliśmy się w Ko-
misji Edukacji, Kultury i Sportu bardzo waż-
nymi kwestiami, podjęliśmy odpowiedzialne 
i bardzo trudne decyzje, m.in. o przeniesieniu Biblioteki, 
CAK oraz Gimnazjum nr 1 do nowych siedzib. Przedstawio-
no nam i mieszkańcom plany zagospodarowania i wykończe-
nia budynku na Rynku oraz nowych pomieszczeń dla CAK. 
Pracowaliśmy nad tymi zagadnieniami z dużym zaangażowa-
niem. Oczywiście, tak istotne i niełatwe decyzje spotykają się 
z różnymi ocenami. Tak też było w tym przypadku. Zasięga-
liśmy opinii różnorodnych puszczykowskich środowisk, wy-
słuchaliśmy tych wszystkich, którzy chcieli się wypowiedzieć 
albo pisemnie, albo osobiście podczas posiedzeń naszej ko-
misji. Niestety, bardzo często atmosfera tych spotkań była 
pełna negatywnych emocji i braku chęci porozumienia.

Właściwie, gdybym miała podsumować, czym różnił się 
ten miniony rok, podczas sesji Rady Miasta i posiedzeń ko-
misji, od pozostałych w tej kadencji, to powiedziałabym, że 
wzrostem agresji słownej oraz upatrywania złych intencji 
i potępieniem ze strony osób, które nie zgadzają się z naszy-
mi działaniami czy poglądami. Może nie powinno mnie to 
dziwić, bo przecież obecnie w naszym kraju język sporu po-
litycznego jest pełen agresji i wzajemnych oskarżeń, nierzad-
ko posługuje się kpiną, drwiną, a nawet wulgaryzmami. Mo-
ralna dyskredytacja, rzucanie podejrzeń i brak szacunku dla 
przeciwnika politycznego staje się powszechną praktyką. 
Dlaczego więc o tym piszę w „Echu Puszczykowa – Informa-
torze Miejskim”? Z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego że 
jestem puszczykowianką od urodzenia, bardzo silnie emocjo-
nalnie związaną ze swoim miastem. Po drugie jestem też 
człowiekiem, który pomimo swych zdecydowanych poglą-
dów i bardzo konkretnie ukształtowanego systemu wartości, 
nie jest odporny na słowa niesprawiedliwe, a nawet raniące 
innych. Po trzecie, jestem filologiem polskim i zagadnienia 
języka polemiki społeczno – politycznej od zawsze leżały 
w kręgu moich zainteresowań. Wreszcie po czwarte, grudnio-
wa sesja Rady Miasta, kosztowała mnie tak wiele emocji, że 
postanowiłam o tym Państwu napisać. Przecież to dzięki 
Wam, zostałam radną, więc tym, którzy na mnie głosowali 
jestem winna przekazać relację z tych wydarzeń.

Sesja nie należała do łatwych pod żadnym 
względem, większość radnych miała poczucie 
dużego niesmaku i dyskomfortu zaistniałą sy-
tuacją. Na posiedzenie przybyli głównie prze-
ciwnicy polityczni obecnej rady, którzy nie 
zgadzają się z naszymi decyzjami i przyjętą 
przez nas koncepcją dla Puszczykowa.

Uważam, że należy to uszanować, ale 
w zamian za to oczekuje się, w normalnych 
relacjach, tego samego – szacunku. Niestety, 
tak nie było. I nie będę tego oceniać, pragnę 
jedynie krótko zaprezentować Państwu kilka 

faktów i atmosferę tamtej sesji.
Obecne na posiedzeniu osoby robiły nam zdjęcia, przy-

niesiono kilka aparatów fotograficznych, dwie albo trzy pry-
watne kamery, jeden z panów relacjonował „na gorąco” prze-
bieg posiedzenia na swoim komputerze.

W punkcie obrad „Wolne głosy” padło wiele obraźliwych 
słów pod naszym adresem. Sugerowano między innymi naszą 
nieuczciwość, brak przyzwoitości oraz dobrych chęci 
i stwierdzono, że przynosimy miastu wstyd przed całą Pol-
ską. Najtrudniej zrozumieć to, że oceniali naszą moralność 
ludzie, których postawa moralno – etyczna, jak ogólnie wia-
domo, pozostawia wiele do życzenia. Dziwię się, że ci ludzie 
najpierw wymagają od innych tego, z czym sami w swoim 
życiu mają problemy. Sprawdza się tu biblijna nauka o po-
wściągliwości w sądzeniu. Jestem przekonana, że zmieniać, 
ulepszać świat możemy tylko w jeden sposób – zaczynając 
od siebie.

Myślę, Szanowni Państwo, że tyle wystarczy dla przeka-
zania klimatu tamtego posiedzenia. Zakończeniem mojego 
tekstu niech będzie cytat słów znanej aktorki, Anny Dymnej, 
której rozmowę z Krzysztofem Ziemcem miałam okazję obej-
rzeć 1.01.2014 w TVP Info, w programie z cyklu: „Dziś wie-
czorem” i wydają mi się one bardzo trafne odnośnie atmosfe-
ry dyskusji społecznych w Puszczykowie.

Pani Anna Dymna powiedziała wówczas: „Mamy teraz 
taki zły czas, że ludzie sobie nie ufają, że się nie szanują. Że 
się nie szanuje przeciwnika. Jeżeli myślę o jakiś życzeniach 
na Nowy Rok… Wszystkim życzę, aby się bardziej szanowali 
i siebie i żeby ufali sobie bardziej, bo nie ma nic piękniejsze-
go jak drugi człowiek, nawet jeśli myśli co innego. I żeby się 
skończyły wszystkie pełne nienawiści kłótnie, bo w ogóle do 
niczego nie prowadzą. To trzeba sobie spróbować.” I właśnie 
Państwu, wszystkim którzy mnie lubią, doceniają to, co robię 
i tym, których denerwuję i nie zgadzają się ze mną, a także 
samej sobie, tego życzę w Nowym 2014 Roku!

Małgorzata	Szczotka
Przewodnicząca	Komisji	Edukacji,	Kultury	i	Sportu

cZy SZAcUNEK w SPORZE JEST MOŻLIwy?
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Świetlica, która powstała w dawnym mieszkaniu komunalnym przy 
Szkole Podstawowej nr 2 jest już gotowa.

Świetlica ma dwa osobne wejścia i swój węzeł sanitarny. Można do niej wejść 
od ulicy oraz od strony szkolnego dziedzińca.

Po wyposażeniu świetlicy w meble będzie ona wykorzystywana na potrzeby SP 
nr 2. Miasto rozpoczęło prace związane z adaptacją, na początku grudnia ubiegłe-
go roku, kiedy zwolniło się zaadaptowane na świetlicę mieszkanie. red

ŚwIETLIcA Z MIESZKANIA GOTOwA

REmOnt
PRZycHOdNI
w budynku przy ulicy Poznań-
skiej 36, kontynuowany jest 
remont. w części, gdzie będą 
znajdować się mieszkania, prace 
prawie się już zakończyły. 
w części, w której będą 
przyjmowali lekarze trwają jeszcze 
prace murarskie.

Prace, prowadzone w budynku rozpo-
częto jesienią 2013 r. Wcześniej, w 2012 
r. na budynku przy ul. Poznańskiej wy-
mieniono pokrycie dachowe wraz z ocie-

pleniem dachu. W 2013 r. ekipy budow-
lane rozpoczęły prace wewnątrz obiektu 
oraz wykonały ocieplenie elewacji.

Rozpoczęte w ubiegłym roku prace 
planowano pierwotnie zakończyć nieco 
wcześniej. Jednak po ich rozpoczęciu 
okazało się, że konieczna jest wymiana 

stropu. Jego konstrukcja była w złym 
stanie technicznym. Okazało się to jed-
nak dopiero po kontroli technicznej, 
którą projektant i inspektor nadzoru bu-
dowlanego mogli przeprowadzić dopie-
ro w trakcie prac. Kiedy ekipy remonto-
we opuszczą obiekt miasto rozpocznie 
procedury związane z uzyskaniem po-
zwolenia na użytkowanie budynku.

Po zakończeniu remontu w tym bu-
dynku powstanie 6 mieszkań komunal-
nych, do których przeprowadzą się lo-
katorzy tzw „Mimozy” czyli budynku 
przy ul. Poznańskiej 26.

Przeprowadzka jest konieczna, z uwa-
gi na katastrofalny stan techniczny bu-
dynku Mimozy. red

  data ur.  data zg.
Przybylak Czesław 23.II.1953 17.XII.2013
Fichna Helena 14.I.1923 25.XII.2013

 Namysł Ryszard Sylwester 29.III.1940 30.XII.2013

odesZLi

  data ur.  data zg.
Vogt Bolesława 31.XII.1923 3.I.2014
Jóźwiak Janina Maria 24.V.1932 11.I.2014

Związek Międzygminny centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” informuje, że w roku 2014, stawki 
opłat za odbiór odpadów komunalnych nie ulegną zmianie. wpłaty należy dokonywać tak, jak w roku 2013.

 Informujemy też, że osoby które zagubiły lub nie pamiętają indywidualnych numerów kont, na które kierować należy 
opłaty, wiedzę tę mogą uzupełnić kontaktując się z Urzędem w swojej Gminie lub Związkiem Międzygminnym „CZO-SE-
LEKT” w Czempiniu. Tam informacji udzielą:

•	Urząd	Miejski	Puszczykowo:	Janina	Kozeńska,	tel.	61	898	37	36,	e-mail:	kozenska@puszczykowo.pl
•	ZM	„CZO-SELEKT”	Czempiń:	tel.	61	2826303,	61	2823358,	e-mail:	czo.selekt@czempin.pl

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

w NOwyM ROKU POdwyŻEK NIE będZIE!

informacje



O G Ł O S Z E N I E  BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w Puszczykowie w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2012r, poz. 647 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Nr 100/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 
18 października 2011r. zmienionej uchwałą Nr 163/12/VI dnia 18 września 2012r, zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulicy 
Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 3.02.2014r. do 3.03.2014 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A, 
pokój nr 2, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
10.02.2014r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 21.03.2014 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

K o m u N i K a t
Komisarza wyborczego w poznaniu z dnia 10 stycznia 2014 r.

o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu 
zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających 

do Rady Miasta Puszczykowa zarządzonych na dzień 16 marca 2014 r.

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) informuję, że zawiadomienia 
o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających do 
Rady Miasta Puszczykowa będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu do dnia 27 stycznia 2014 r. 
w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. 432 (IVp.) w godzinach 
8.30 do godz. 15.00.  Komisarz Wyborczy w Poznaniu

Henryk Komisarski

JuBileusz liceuM ogólnokształcącego iM. MikołaJa koPernika W PuszczykoWie
Rok szkolny 2014/2015 będzie dla Zespołu Szkół w Puszczykowie 
niezwykle ważny, ponieważ przypada w nim piękny jubileusz 
– 50 lat działalności Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika.

Główne uroczystości zaplanowano na 20 września 2014 r. na terenie szkoły. 
Chcielibyśmy, żeby miały one charakter godny, podniosły, adekwatny do rangi ob-
chodzonego święta. Zdajemy sobie sprawę, że jego organizacja wymagać będzie za-
równo wielu zabiegów organizacyjnych jak i nakładów finansowych, dlatego zwra-
camy się z apelem nie tylko do absolwentów, ale do wszystkich, którzy czują się 
związani z historią i teraźniejszością liceum, o zaangażowanie się w przygotowanie 
jubileuszowych obchodów i dołączenie do komitetu organizacyjnego.

W imieniu społeczności szkolnej – Dyrektor	Zespołu	Szkół	w	Puszczykowie	mgr	Przemysław	Budzyński
Dane kontaktowe: Zespół	Szkół	w	Puszczykowie	ul.	Kasprowicza	3,	62-040	Puszczykowo,	tel.	618133411

e-mail: zspuszczykowo@powiat.poznan.pl
Konto: Fundacja	Oświatowa	przy	Liceum	Ogólnokształcącym	w	Puszczykowie	679048	0007	0000	7142	2000	0001
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zaRzĄdzeNie Nr 8 /14 wojewody wielKopolsKieGo z dnia 9 stycznia 2014 r.
W sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Puszczykowa

w okręgu wyborczym Nr 4

Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm. ) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 
ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miasta Puszczykowa dla wyboru jednego radnego w dwumandato-
wym okręgu wyborczym Nr 4, obejmującym Puszczykówko — obszar ograniczony ulicami: Wydmowa, Parkowa, 
Piaskowa, Reja, Żupańskiego, Langego, Kasprowicza, Pułaskiego, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Ratajskie-
go, Reymonta, Wiązowa, Brzozowa, Gwarna, Leśna.

§ 2.  Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 16 marca 2014 r.
§ 3.  Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący za-

łącznik do zarządzenia.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI /-/ Piotr Florek

TERMIN WYKONANIA
CZYNNOśCI

TREść CZYNNOśCI

do 2014.01.15 podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie 
zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Puszczykowa w okręgu wyborczym Nr 4.

do 2014.01.25 podanie do wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, 
liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Puszczykowie; zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu o utworzeniu komitetu wyborczego 
oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego.

do 2014.01.27 zgłaszanie kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Puszczykowie przez pełnomocników 
komitetów wyborczych.

do 2014.01.30 powołanie przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu Miejskiej Komisji Wyborczej w Puszczykowie

do 2014.02.14
do godz. 24.00

zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Puszczykowie list kandydatów na radnego.

do 2014.02.21 zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przez pełnomocników komitetów. 
wyborczych;

do 2014.02.23 podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwodu 
głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

do 2014.03.01 rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Puszczykowie o zarejestrowanych listach 
kandydatów na radnego, zawierającego ich numery, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach 
umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów.

do 2014.03.02 powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Puszczykowie Obwodowej Komisji Wyborczych Nr 3

do 2014.03.02 sporządzenie spisu wyborców

do 2014.03.06 składanie wniosków do Burmistrza Miasta Puszczykowa o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

2014.03.14
do godz. 24.00

zakończenie kampanii wyborczej.

2014.03.15 przekazanie przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców.

2014.03.16
w godz. 8.00–22.00

głosowanie.

Uwaga: Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo 
wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.



Po kilkunastu latach prób zagospodarowania terenu dawnego 
MOSiR-u, 31 grudnia 2013 r. podpisałem umowę dzierżawy gruntu 
między Rynkiem, a ul. Kościelną. dzierżawca został wyłoniony w drodze 
rokowań, które były poprzedzone dwoma, zakończonymi wynikiem 
negatywnym, przetargami.
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wIELOFUNKcyJNA HALA SPORTOwA

Teren ten, choć położony w sa-
mym centrum naszego miasta z pew-
nością nie jest jego wizytówką. Kolej-
ne władze miasta przygotowywały 
wiele koncepcji na jego zagospodaro-
wanie. Niestety żadna z nich nie do-
czekała się dotychczas realizacji. 
Szansa na zmianę wizerunku tego re-
jonu miasta pojawiała się w kwietniu 
2011 r., kiedy Pan Arkadiusz Krzy-
żański, mieszkaniec Puszczykowa, 
wyraził chęć zainwestowania wła-
snych środków w rewitalizację oraz 
zagospodarowanie terenu byłego MO-
SiR-u. Od tamtego momentu temat 
był poruszany na wielu komisjach, 
powołano zespół doradczy ds. zago-
spodarowania i rozbudowy obiektów 
sportowych. Były prowadzone rozmo-
wy z Panem Krzyżańskim, podczas 
których strony przedstawiały swoje 
oczekiwania. Miasto analizowało też 
możliwość zainwestowania własnych 
środków lub w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego. W efekcie 27 
listopada 2012 r. Rada Miasta podjęła 
uchwałę o wyrażeniu zgody na wy-

dzierżawienie nieruchomości stano-
wiącej własność Miasta Puszczykowa 
z przeznaczeniem na budowę obiek-
tów rekreacyjno-sportowych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą (za gło-
sowało 10 radnych, przeciw 1, a 2 
wstrzymało się od głosu). Co istotne, 
wątpliwości moje i radnych budził je-
dynie okres dzierżawy. Warto również 
podkreślić, że mieszkańcy, którzy 
uczestniczyli w jednej z komisji, na 
której był przedstawiany temat dzier-
żawy przychylnie podeszli do przed-
stawionych koncepcji. Po podjęciu 
uchwały Urząd przystąpił do opraco-
wania warunków przetargu. Ogłoszo-
no dwa przetargi, które zakończyły się 
wynikiem negatywnym ze względu na 
brak ofert. W tej sytuacji podjąłem de-
cyzję o ogłoszeniu rokowań.

Ze względu na ważne dla miasta 
położenie tego terenu postawiliśmy 
bardzo trudne warunki przetargu, 
a później rokowań. Między innymi 
określiliśmy szeroki zakres prac, któ-
re muszą zostać wykonane, narzucili-
śmy krótkie terminy realizacji tych 

prac, zapewniliśmy	możliwość	bez-
płatnego	korzystania	z	wybudowa-
nych	obiektów	uczniom	naszych	
szkół	w	wymiarze	6	godzin	tygo-
dniowo, i co najważniejsze, w mojej 
ocenie, bardzo dobrze zabezpieczyli-
śmy interes miasta. Wprowadziliśmy 
do projektu umowy możliwość wypo-
wiedzenia umowy właściwie w każ-
dym przypadku realizacji umowy nie-
zgodnie z jej treścią. W tej sytuacji 
dzierżawcy nie będą przysługiwały 
żadne roszczenia ani zwrot nakładów. 
Ponadto po	okresie	dzierżawy,	dzier-
żawca	będzie	zobowiązany	do	zwró-
cenia	nieruchomości	wraz	z	ponie-
sionymi	nakładami,	za	które,	co	
bardzo	istotne,	nie	będzie	przysługi-
wało	mu	żadne	wynagrodzenie. Do-
datkowo podczas rokowań powołana 
przeze mnie komisja wynegocjowała 
wprowadzenie do umowy zapisu 
umożliwiającego wypowiedzenie 
przez miasto umowy po 15 latach jej 
obowiązywania. W przypadku sko-
rzystania z tego prawa miasto nie po-
niesie żadnej kary, jednak będzie zo-
bowiązane do zwrotu poniesionych 
nakładów ustalonych przez rzeczo-
znawcę.

W związku z pojawiającymi się 
uwagami mieszkańców, co do prowa-
dzenia rozmów z potencjalnym inwe-
storem przed ogłoszeniem przetargu 
chciałbym wyjaśnić, że jest to normal-
na procedura, a w szczególności w sy-
tuacji kiedy to inwestor zwraca się do 
miasta z propozycją realizacji danego 
zadania. Jednocześnie chciałbym wy-
raźnie podkreślić, że większość ocze-
kiwań Pana Krzyżańskiego, które zo-
stały zgłoszone, również do przygoto-
wanego przez Urząd projektu umowy 
nie została uwzględniona w warun-
kach przetargu i rokowań, ze względu 
na to, że nie były korzystne dla miasta 
i mogłyby ograniczać konkurencję.

W rokowaniach wpłynęła jedna 
oferta, którą złożyli Państwo Katarzy-

INWESTYCJE
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w cENTRUM PUSZcZyKOwA
na i Arkadiusz Krzyżańscy, działający 
w ramach spółki cywilnej My Sport. 
W	tym	miejscu,	w	związku	z	oba-
wami	mieszkańców,	co	do	tego	że	
Spółka	powstała	zaledwie	kilka	dni	
przed	rokowaniami,	chciałbym	wy-
jaśnić,	że	spółka	cywilna	nie	stano-
wi	samodzielnego	podmiotu	prawa,	
podmiotami	 prawa	 pozostają	
wspólnicy	spółki	cywilnej	i	to	oni	są	
stroną	umowy	dla	miasta,	które	oce-
niając ofertę, brało pod uwagę ich do-
świadczenie, a to jest niemałe. Arka-
diusz Krzyżański prowadzący od wie-
lu lat działalność gospodarczą Aktiv 
Sport zrealizował prawie 200 obiek-
tów sportowych w tym m.in.: zago-
spodarowanie terenu Hali Sportowej 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu przy ul. Zagajnikowej 
wraz z kortami tenisowymi, halę spor-
tową z zapleczem socjalnym na tere-
nie Ośrodka Szkolenia Policji w Kie-
krzu, korty tenisowe oraz lodowisko 
sezonowe wraz z halą namiotową. 
Wykonywała także nawierzchnie na 
trzynastu kortach tenisowych w cen-
trum Tenisowym Sobota oraz kortów 
tenisowych na turnieju BNP Paribank 
Katowice OPEN. W mojej ocenie to 
doświadczenie zapewnia w dużym 
stopniu wywiązanie się Państwa 
Krzyżańskich z zapisów umowy.

Państwo Krzyżańscy w swojej 
ofercie zobowiązali się do wybudo-
wania m.in. hali sportowej wielofunk-
cyjnej z kortami i zapleczem socjal-
no-fitnessowym i gastronomicznym, 
trzech zewnętrznych kortów teniso-
wych, pola do minigolfa, zaplecza 
noclegowego. Podczas rokowań pro-
wadzonych przez komisję dodatkowo 
uzgodniono, że najpóźniej od sezonu 
2016/2017 na jednym z kortów 
w okresie zimowych będzie funkcjo-
nowało kryte lodowisko, a od sezonu 
2015/2016 na dwóch pozostałych kor-
tach w okresie jesienno-zimowym 
kryte boisko do piłki nożnej.

Jestem	przekonany,	że	w	poło-
wie	2015	r.	będziemy	mogli	pochwa-
lić	się	nowoczesną	halą	sportową,	
mieszkańcy	naszego	Miasta	będą	
mieli	możliwość	korzystania	z	no-
woczesnych	obiektów	sportowych,	
i	co	ważne	zmieni	się	wizerunek	
okolic	Rynku.

Państwo Krzyżańscy chcą zainwe-
stować w Puszczykowie kilka milio-
nów złotych, chcą wybudować obiek-
ty sportowe, które będą służyły 
mieszkańcom Puszczykowa, chcą 
udostępniać obiekty nieodpłatnie 
uczniom, a po 30 latach wybudowane 
obiekty oddadzą nieodpłatnie Miastu. 
Ponadto w trakcie tych 30 lat będą 
płacili na rzecz miasta czynsz i podat-

ki, łącznie kilkadziesiąt tysięcy zło-
tych rocznie. Zdecydowałem	się	na	
podpisanie	umowy,	gdyż	w	mojej	
ocenie	druga	taka	szansa	w	najbliż-
szych	latach	może	się	nie	zdarzyć.

Jednocześnie chciałbym poinfor-
mować, że obecnie Miasto przygoto-
wuje koncepcję zagospodarowania	
terenu nie objętego umową dzierża-
wy. Planuje się między innymi przwe-
niesienie placu zabaw w pobliże Ryn-
ku i jego doposażenie, budowę boiska 
do koszykówki z nawierzchnią poli-
uretanową, budowę boiska do piłki 
plażowej oraz ścieżek rekreacyjnych 
i małej architektury.

Andrzej	Balcerek
Burmistrz	Miasta	Puszczykowa

HARMONOgRAM PRAC:
 •  wybudowanie trzech zewnętrznych kortów tenisowych 

z chodnikami i ogrodzeniem (do maja 2014),
 • wykonanie pól do minigolfa wraz z chodnikami (do kwietnia 2015),
 •  wybudowania hali sportowej wielofunkcyjnej z kortami i zapleczem 

socjalno-fitnessowym i gastronomicznym (do 30 czerwca 2015 r.)
 • wykonanie trybun zewnętrznych (do 30 czerwca 2015 r.)
 • wykonanie ścianki treningowej (do 30 czerwca 2015 r.)
 •  budowa zaplecza rekreacyjno – noclegowo – socjalnego (do 

grudnia 2017 r. )
 • kryte lodowisko (najpóźniej od sezonu 2016/2017)
 •  kryte boisko do piłki nożnej funkcjonujące w okresie 

jesienno-zimowym (od sezonu 2015/2016).



Sztab wzorem lat ubiegłych mieścił się 
w Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz 
Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie, 
gdzie również od rana panie: Maria Graczyk, 
Róża Grześkowiak i Ewa Mika liczyły wrzuca
ne do puszek pieniądze. Do godziny 14 wolon
tariusze zebrali 8 tys. zł. Od godziny 14 roz
począł się program artystyczny, w który włą
czyło się wiele dzieci i dorosłych o naprawdę 
gorących sercach. W tym roku Wielką Orkiestrę 

Świątecznej Pomocy wspaniale poprowadziła 
Martyna Rubinowska oraz Maciej Kautz. Na 
wstępie nasi konferansjerzy powitali grupę Nor
dic Walking, która wraz z Joanną Hejnowicz 
i Przemysławem Hejnowiczem wyruszyła na 
WOŚPowy rajd po okolicy. Dla zgromadzo
nych w Sali Teatralnej jako pierwsza wystąpiła 
grupa baletowa pod opieką pani Margot Lampy
Słabosz. Następnie sceną zawładnęły Tańczące 
Brzdące oraz ich starsze koleżanki z grupy tań
ca nowoczesnego z panią Agnieszką Buciorą 
z Firmy Fit Art. Wzorem ubiegłego roku 
w święto Wielkiej Orkiestry włączyła się klasa 
II b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczyko
wie wraz z wychowawczynią panią Aleksandrą 
Lewandowską. Dzieci zaprezentowały układ 
taneczny do trzech piosenek. W tym roku z ra
cji udziału w programie „Mały wolontariat”, 
dzieci nie tylko pięknie występowały, ale także 
wzięły udział w spotkaniu z wolontariuszkami, 
podczas którego dokładnie obejrzały puszki, 
identyfikatory. W trakcie rozmowy dowiedziały 
się jakie warunki należy spełnić, by zostać wo
lontariuszem i jak wygląda cały dzień wolonta
riusza podczas kwestowania. Po spotkaniu 
wspomogły wolontariuszki w trakcie zbierania 
pieniędzy na ulicach miasta rozdając serduszka.
Podczas XXII Finału WOŚP nie zabrakło także 
OSP Puszczykowo. Nasi nieustannie szkolący 
się strażacy zaprezentowali pokaz udzielania 

pierwszej pomocy rannemu chłopcu. Wzbudzi
li bardzo duże zainteresowanie publiczności, 
zwłaszcza jej najmłodszej części. Tuż po nich 
niezwykłe widowisko zapewniły dzieci z zajęć 
baletowych i hip hopu pod opieką artystyczną 
Adriana Rzetelskiego. Później swoje umiejętno
ści zaprezentowały panie, które pod czujnym 
okiem instruktorki Manueli Mazurek trenują 
zumbę w BM CAK. W programie ostatniego 
finału nie mogło zabraknąć silnej grupy uczest
ników warsztatów gitarowych odbywających się 
w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie oraz 

w Mosińskim Ośrodku Kultury pod opieką Car
losa Ramireza. Tuż po nich talentem muzycz
nym podzieliły się dwie mieszkanki Puszczyko
wa – Amelia i Michalina Tężyckie prezentując 
grę na pianinie. Podczas ostatnich dwóch go
dzin w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomo
cy w Puszczykowie zagrały dwa rockowe ze
społy: BILOKACJA i GRASS MACHINE. 
Pomiędzy nimi publiczność obejrzała pokaz 
samby brazylijskiej.

Wszystkie występy i koncerty przeplatane 
były aukcjami przedmiotów podarowanych 
przez mieszkańców Puszczykowa oraz sklepy 
i firmy działajće na terenie naszego miasta. 
W tym roku mieliśmy aż 84 aukcjne „fanty”. 
Dzięki fantastycznej pracy prowadzących: Mar
tyny Rubinowskiej i Macieja Kautza po raz 
pierwszy wylicytowane zostały wszystkie 
przedmioty. Wśród nich znalazły się m.in. lam
piony, pięknie zdobiące Puszczykowie domy, 
płyty z autografami wykonawców goszczących 
w 2013 r. w Bibliotece Miejskiej, korale, ko
szulki, kubki, kalendarz i długopisy promujące 
Puszczykowo, a także obrazy wykonane przez 
niepełnosprawne dzieci w ramach terapii zaję
ciowej w Białej Niżnej. Perełką dla łasuchów 
był piękny tort w kształcie serduszka WOŚP 
i wiele inny atrakcyjnych rzeczy. W tym roku 
za najwyższą kwotę 650 zł. wylicytowana zo
stała rakieta tenisowa podarowana przez Ange
lique Kerber wraz z jej autografem. W sumie 
deklarowana kwota, jaką udało nam się wspól
nie zebrać w tym roku to 18 647,94 zł. + walu
ta obca + 16 euro + dwie złote obrączki.

W trakcie występów i koncertów Wielką 
Orkiestrę wesprzeć można było również w Sali 
Tradycji, gdzie zorganizowana została loteria 
fantowa oraz „Pchli targ”.

Dzięki uprzejmości darczyńców, na wolon
tariuszy i gości czekała gorąca kawa, herbata 
oraz pyszna zupa pomidorowa.

Nad bezpieczeństwem podczas całej impre
zy czuwała puszczykowska Policja oraz Straż 
Miejska.

Orkiestra Wielkich serc zagrała W PuszczykOWie

12 stycznia, jak w całej Polsce tak i w Puszczykowie od wczesnych godzin rannych wspaniali wolontariusze Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy kwestowali na terenie naszego miasta. Cel jak zwykle szczytny – zakup 
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Wolontariusze: Wojciech Banaszak, Monika 

Bogdanowska, Joanna Dudziak, Joanna Gasik, 
Gabriela Grzebielucha, Joanna Hetman, Nicole 
Huderek, Dominikaj Ankowiak, Zuzanna Anna 
Leonarczyk, Zuzanna Annalibera, Monika Mać
kowiak, Jagoda Marcinkowska, Rita Wiktoria 
Mączyńska, Marta Oczujda, Monika Pawlak, 
Zuzanna Standar, Zuzanna Szklarska, Maja 
Szklarska, Marta Wietrzyńska, Katarzyna Win
kowska, Piotr Wybieralski, Aleksandra Zawada.

Opieka wolontariatu: Ewa Budzyńska, Da
nuta Mankiewicz, Ewelina Marcinkowska,  
Beata Markowska, Tomasz Mazur, Katarzyna 
Świniarska.

Liczenie pieniędzy: Róża Grześkowiak, 
Ewa Mika, Maria Graczyk.

Pomoc w organizacji imprezy: Wiktoria 
Szczepaniak, Oliwia Wojciechowska, Zuzanna 
Mazurek. n

Serdeczne podziękowania składamy także wszystkim naszym darczyńcom i przyjaciołom 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: Burmistrz Miasta Puszczykowa Pan Andrzej Balcerek, 
Komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie Pan Dariusz Borowski, Komendant Policji w Pusz-
czykowie Pan Konrad Domino, Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie, Pani Angelique Ker-
ber oraz Centrum Tenisowe Angie, ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH Pan Marek Dachtera, NEO-
PUNKT Tomasz Potocki, ARTURO Sp. z o.o. Pan Artur Gawroński, „Społem” Powszechna 
Spółdzielnia Spożywców w Puszczykowie, BJB Piekarnia Cukiernia Pan Jacek Błaszkowiak, 
FOLIOS PAK Państwo Iwona i Paweł Szóstak, PYCHOTKA Dorota Libera, Sklep Bez Ogródek, 
Euro – Med. Bis Sklep Medyczno Rehabilitacyjny w Puszczykowie, AQUA SERVICE DYSTRY-
BUCJA S.C. J&J Kruszka, KOMPUTRONIK SALON FIRMOWY w Puszczykowie, Kwiaciarnia 
M.M. Bukowscy, MARICLAR Maria Bukowska, Apteka „Św. Kamila”, Kwiaciarnia CHIMERA – 
Dorota Poprawka, CENTRUM FLORYSTYKI Izabela Rachwalak, MERLOTEKA Eliza i Leszek 
Kempińscy, MORANGO Magdalena Kot – Simonicz, „Prokaz” Kazimierz Konieczny, Aleksandra 
i Andrzej Szczygieł, CENTRUM FLORYSTYKI Izabela Rachwalak, F.H. „DANA” E.L. Kempińscy, 
CENTRUM ZOOLOGICZNE PUSZCZYK Beata Kasztelan, „BONSAI STYL” Aldona RAJEWICZ, 
„TABAKIERA” Lidia Opic, HOTelarnia & SPAlarnia, E.T. Krzyżaniak Art. elektryczne w Puszczy-
kowie, Apteka Alchemia, Pani Grażyna Ciesielska, Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa,

Dziękujemy Wszystkim anonimowym darczyńcom. Cieszymy się niezmiernie, że nasze za-
proszenie do wspólnej zabawy spotkało się z tak ogromnym zainteresowaniem ze strony miesz-
kańców i gości. Dziękujemy wszystkim z całego serca za zaangażowanie.

Sie ma!!!!
Puszczykowski Sztab XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy



19 grudnia w ramach Spotkań 
z Teatrem dla dzieci na scenie  
Sali Teatralnej wystąpił dla dzieci 
Teatr pod Orzełkiem. Spektakl 
pt. „Kolędnicy” był wyjątkowy 
w każdym względzie.

O cudzie narodzin Małego Dzieciąt-
ka i wszystkich towarzyszących mu wy-
darzeniach aktorzy opowiedzieli przy 
niezwykłym wsparciu małych aktorów 
z Puszczykowa. Chętne dzieci, małe 
i duże, przy pomocy artystów przebrały 
się w odpowiednie stroje i wcieliły się 
w wyznaczone im role. W ten sposób 

ZłOcI JUbILAcI 30 grudnia 2013 r. swoje złote gody obcho-
dzi li państwo Halina	i Piotr	Liszkowscy. Szacowni jubilaci medale za wieloletnie 
pożycie małżeńskie przyznane im przez Bronisława Komorowskiego Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej odebrali w Urzędzie Miejskim. Wraz z upominkiem 
wręczył je Andrzej Balcerek Burmistrz Puszczykowa oraz Joanna Szejn z Urzędu 
Stanu Cywilnego. W uroczystości uczestniczyła też córka jubilatów z wnukami.

Redakcja Echa Puszczykowa przyłącza się do życzeń składanych na ręce Złotej 
pary przez A. Balcerka i J. Szejn. Życzymy, co najmniej kolejnego półwiecza 
razem. red

w czwartek, 12 grudnia 2013 roku 
do Szkoły Podstawowej nr 2 
w Puszczykowie na Międzyszkolny 
Przegląd Piosenki Świątecznej 
„Radosne Święta” przybyli 
uczniowie z zaprzyjaźnionych 
szkół: z czapur, Iłówca, Rogalinka, 
Komornik, Mosiny oraz ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 Puszczykowie.

Byli to laureaci I i II miejsca w 2 ka-
tegoriach wiekowych szkolnych etapów 
Przeglądu Piosenki Świątecznej „Rado-
sne Święta”.

Uczestnikom konkursu, którzy śpie-
wali piosenki związane z okresem Świąt 
Bożego Narodzenia przysłuchiwał się 
między innymi: burmistrz Puszczykowa 
Andrzej Barlcerek, dyrektor SP nr 2 
w Puszczykowie – Beata Cierzniak oraz 
jury w składzie: Dagmara Michalska, 
Maciej Kubacki i Aleksandra Lewan-
dowska. Wszyscy wykonawcy zapre-

zentowali wysoki poziom. Jury miało 
bardzo trudne zadanie. W końcu pierw-
sze miejsce w kategorii klasy I–III przy-
znano Karinie Pawlak z SP nr 1 w Mo-
sinie, drugie miejsce Mai Kaczmarek 
z SP w Komornikach, a trzecie miejsce 
uczennicy z SP nr 2 w Puszczykowie – 
Weronice Lewickiej. Wyróżnienia 
otrzymali Jan Murawa z SP w Czapu-
rach i Amelia Kaczmarek z SP w Iłów-

cu. W kategorii klasy IV–VI pierwsze 
miejsce zdobył uczeń SP nr 1 w Pusz-
czykowie – Jan Kubasik, miejsce drugie 
Monika Schutz, a trzecie Martyna Woj-
dat z Zespołu Szkół w Rogalinku.

Wyróżnienia przyznano Julii Mielca-
raskiej i Julii Szczepaniak z SP w Cza-
purach.

Gratulujemy wszystkim wspaniałym 
wykonawcom!

RAdOSNE ŚwIęTA

ŚwIąTEcZNE SPOTKANIE Z TEATREM
dLA dZIEcI w bIbLIOTEcE MIEJSKIEJ

publiczność podziwiała grę aktorską nie 
tylko profesjonalnych wykonawców, 
ale także swoich dzieci, koleżanek i ko-
legów. Podczas tego spotkania nie za-

brakło śpiewu pięknych kolęd i pastora-
łek. Na koniec dzieci odwiedził Gwiaz-
dor z workiem pełnym prezentów.

BMCAK



Ferie zimowe

KURS FOTOGRAFII
dLA MłOdZIEŻy
(gimnazjum,	liceum)	
Prowadzący	–	Włodzimierz	Kowaliński
•  Czas trwania kursu : 12 godzin – dwa razy w tygodniu po 

3 godziny.
•  Zajęcia w stu dio i w ple ne rze w małych grupach do 

10 osób.
Pro gram zajęć:

 – nauka posłu gi wania się aparatem fotograficznym ,
 –  umiejętność dokonywania właściwego pomiaru świa tła, 

ustawianie pożądanej ekspozycji,
–  poznanie zasad funkcjonowania aparatu, optyki, różnych 

źródeł światła,
–  wiadomości o este tyce obrazu: kom po zy cja, oświe tle nie, 

głę bia ostro ści, zapis czasu w fotografii,
–  zapoznanie się z podstawową obróbką zdjęć w prostym, 

darmowym programie kom pu te rowym,
–  pokaz multimedialny – historia fotografii od jej powstania 

do czasów współczesnych.
 – zajęcia praktyczne – realizacja zadań problemowych
 –  podsumowanie efektów pracy – przegląd i omówienie 

zdjęć uczestników
Koszt	kursu	:	120	zł	od	osoby	

Zapisy	:	Biblioteka	Miejska	im.	M.	Musierowicz
w	Puszczykowie	tel.	61	819	46	49

Wolne MieJsca W gruPach WarsztatoWych
Dzieci i młodzież:

Kolorowa piaskownica (2–4 lat) – piątki 11:00–11:30
Hip hop (7–10 lat)  – czwartki godz. 15:00–16:00
Malarstwo (młodzież) – poniedziałki godz. 17:00–18:30

AKADEMIA SENIORA:
J. angielski  – poniedziałki godz. 15:00
Zajęcia fotograficzne  – czwartki godz. 15:15

Informacje i zapisy w Bibliotece
oraz pod nr tel. (61) 819 46 49

ZAKOńcZENIE AKAdEMII SENIORA
Kończy się kolejny semestr Akademii Seniora. Zakończe-

nie tego semestru zaplanowano na 30 stycznia (początek 
godz. 18.00) w sali Biblioteki Publicznej, ul. Wysoka.

W programie: koncert grupy zajęć wokalnych pod opieką 
artystyczną Justyny Książek oraz poczęstunek. n

informacje

w KRAINIE OPERETKI
W piątek, 31 stycznia 2014 o godz. 19:00 zapraszamy na koncert do sali Jana Pawła II przy kościele na ul. Dworcowej 16. 

Usłyszymy najsłynniejsze melodie musicalowe, pieśni neapolitańskie i arie operetkowe w wykonaniu znakomitych artystów 
operowych: Marii Penc – sopran oraz Konrada Dębskiego – tenor. 

Dochód z koncertu przeznaczony będzie na zakup platformy-windy dla niepełnosprawnych. Zaproszenia-cegiełki w cenie 
30 zł dostępne są w zakrystii kościoła lub do zamówienia: pod tel. 618 133 135 lub kom. 600 352 103.

NA dwORZE KRóLA MROZU
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz zaprasza 6 lutego na 

„Spotkanie z teatrem dla dzieci”. Przedstawienie „Na dworze Kró-
la Mrozu” rozpocznie się o godz. 17.00. Cena biletu 5 zł.

SKANdyNAwSKIE bAŚNIE
20 lutego o godz. 17.00 w Bibliotece Miejskiej będzie moż-

na posłuchać skandynawskich baśni. Wstęp wolny. n
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OśWIATA

interesowanych niezależnie od wieku, na spotka-
nie poświęcone profilaktyce chłoniaków. Podczas 
spotkania prelekcję dotyczącą profilaktyki onko-
logicznej oraz diagnozowania i leczenia chłonia-
ków wygłosi lekarz Laura Grześkowiak. Na to 
spotkanie przygotowaliśmy dla uczestników ulot-
ki informacyjne. Prelekcję poprzedzi koncert ko-

lęd w wykonaniu Zespołu Wokalnego ALLEGRO, finalisty 
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie 
w 2013r. Po prelekcji zapraszamy do wysłuchania koncertu 
poezji śpiewanej w wykonaniu Zespołu Zielony Koń. Zapra-
szamy! Bądźcie Państwo w niedzielny wieczór 26 stycznia 
naszymi gośćmi! Zapraszamy do sali im Jana Pawła II przy 
ulicy Dworcowej w Puszczykowie, rozpoczynamy o godzinie 
19.00. Partnerami licealistów w realizacji zadań programu 
„Mam Haka na Raka” są wykonawcy koncertów kolęd i po-
ezji śpiewanej oraz Miasto Puszczykowo i Parafia p.w., św. 
Józefa Oblubieńca NMP. Burmistrz Pan Andrzej Balcerek 
i Ojciec Marek Smyk Proboszcz, objęli puszczykowską edy-
cję programu swoim patronatem honorowym. Zapraszamy!

Zespół	hakowiczów	z	nauczycielem	opiekunem

Kolejny raz licealiści Zespołu Szkół w Puszczykowie 
włączyli się w realizację ogólnopolskiego programu 
poświęconego profilaktyce onkologicznej „Mam 
Haka na Raka”.

Tegoroczna, siódma już, edycja programu poświęcona jest 
profilaktyce chłoniaków, nowotworów niebezpiecznych dla 
życia, na które coraz częściej zapadają także ludzie młodzi. 
Objawy rozwijającej się choroby są mało specyficzne, długo 
umykają uwadze chorego, tymczasem nowotwór wcześnie 
rozpoznany daje duże szanse wyleczenia lub uzyskania dłu-
goletniej remisji.

Zapraszamy mieszkańców Puszczykowa, młodzież, stu-
dentów, rodziców dzieci w wieku szkolnym i wszystkich za-

LIcEALIŚcI ZS
w PUSZcZyKOwIE
wALcZą 
Z cHłONIAKIEM!

MARATON 
PISANIA LISTów
Ubiegłoroczna akcja Maratonu 
Pisania Listów, odbyła się już
po raz 14. w Puszczykowie listy 
w obronie praw człowieka pisano 
od 11 do 13 grudnia 2013 r.

W czasie Maratonu przez 24 godzi-
ny pisano listy w obronie osób lub grup 
osób, których prawa człowieka zostały 
złamane.

Puszczykowianie najchętniej pisali 
w obronie Miriam Lopez, Jabeura Me-
ijriego, Ihara Cichaniuka, Eskindera 
Nega i Hakana Yamana – w sumie napi-
sano 364 takie listy.

Listy pisali uczniowie i uczennice 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimna-
zjum nr 2 w Puszczykowie, absolwenci 
naszych szkół – obecnie uczący się 
w szkołach ponadgimnazjalnych, stu-
denci i studentki, rodzice z dziećmi, 

nauczyciele. Pisaliśmy przez trzy popo-
łudnia.

Listy w obronie osób, których prawa 
człowieka są łamane można pisać przez 
cały rok. Wystarczy zapisać się do sieci 
Pilnych Akcji na: http://amnesty.org.pl, 
aby regularnie otrzymywać informacje 
o osobach, których sytuacja wymaga na-
szej pilnej interwencji.

Amnesty International można wspie-
rać na wiele innych sposobów. W tej 
chwili apelujemy o wpłaty, które pomo-
gą nam sfinansować zakup znaczków 
i szybko wysłać listy.

Dodatkowe informacje dostępne są 
na www.amnesty.org.pl

Pragniemy gorąco podziękować na-
szym sponsorom: Delikatesom ARTURO 
i Powszechnej Spółdzielni Spożywców 
SPOŁEM. Dzięki temu mogliśmy poczę-
stować każdego uczestnika Maratonu 
słod kimi przekąskami oraz napojami.

Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku, podczas XV Maratonu Pisania Li-
stów znów się spotkamy, by pokazać, że 
chcemy bronić praw każdego człowieka.

Dorota	Aniszewska
Maciej	Kubacki

WYDAWCA: URZĄD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE; ADRES REDAKCJI: UL. PODLEŚNA 4. Tel. 61 813 32 25, 61 898 37 00, e-mail: um@puszczykowo.pl www.puszczykowo.pl;
REDAKTOR NACZELNY: BOGDAN LEWICKI, echo@puszczykowo.pl; WSPÓŁPRACA: MACIEJ DETTLAFF, JOANNA HEJNOWICZ, JANINA KOZEŃSKA,
AGNIESZKA GŁOWACKA-BARTKOWIAK, REMIGIUSZ MOTYCKI, KATARZYNA NOWAK, MAGDALENA PŁACHTA, EWA RYBACKA, ALINA STEMPNIAK, BEATA WITCZAK, 
AGNIESZKA ZIELIŃSKA-ADAMIAK, KATARZYNA SZYKULSKA; SKŁAD TEKSTÓW, KOREKTA: REDAKCJA. DRUK: 3100 EGZ. Na teksty czekamy w nieprzekraczalnym terminie
do 10 dnia każdego miesiąca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów dostarczanych materiałów. Anonimów nie publikujemy.
Autor tekstu ma prawo zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.
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Pani Ewa Sykulska, która jest twórcą muzycznej oprawy 
Jasełek, wraz ze swym zespołem LUPETTI, grając na gitarze 
nadawała ton i nastrój całemu przedstawieniu. Nie byłoby 
Jasełek bez jej muzyki, bez kolęd przez nią intonowanych 
i bez jej dwóch Martynek, Marty i sówkowego anioła Eryki, 
które, przewodziły śpiewaniu kolęd lub też śpiewały je solo. 
Mniej uroczyście byłoby też bez gry na flażolecie pastuszka, 
Asi, stałego członka naszej sówkowej wspólnoty.

Czas przedstawić naszych aktorów z klubiku SÓWKA : 
Matka Boska to doskonała Alicja, św. Józef to świadomy 

SówKOwE JASEłKA
dlaczegóż to w dzień Święta Objawienia Pańskiego, 
po południu, mieszkańcy parafii Matki boskiej 
wniebowziętej tak gromadnie zdążają do kościoła? 
Starzy, średni, młodzi i całkiem mali. Tym razem 
powodem nie był spis ludności, jak dwa tysiące lat 
temu, ale jasełka wystawiane przez Klubik Sówka?

swej roli Pawełek , anioł z Gwiazdą to pełen oddania Szy-
mon, aniołki to pełne temperamentu i radości : Hania, Paulin-
ka, Marta, Martynka, Gaja i Eryka, pastuszkowie to niezastą-
pieni : Asia ze swym instrumentem, Krysia z kózką i Michał 
z owieczką, Trzej Królowie to dostojni: Wojtek, Mateusz 
i Wiktor. Najmłodszy aktor ma 5 lat, najstarszy 11. Każdy 
świetnie przygotowany, każdy czujący swoją rolę. Nie sposób 
nie wspomnieć o rodzicach naszych dzieci; im młodzi akto-
rzy zawdzięczali piękny wygląd, anielskie skrzydła i królew-
skie stroje.

Twórcami całości, obok Ewy Sykulskiej, scenarzystami, 
reżyserami i ich asystentami, choreografami, kostiumowymi, 
inspicjentami, suflerami i nie wiem kim jeszcze były trzy 
Duże Anioły : niezastąpiona Ania Konopnicka ( wolontariusz-
ka , uczennica I kl. Liceum, wierna Sówce od pierwszych dni 
jej istnienia), Ola Korejwo (pomysłodawczyni) oraz Maria 
Frączek (oddana Sówce całym sercem, absolutnie nie do za-
stąpienia). Nie chciało nam się wychodzić z kościoła. Kogo 
tam nie było, niech żałuje.  SOWA	z	Klubiku	SÓWKA

20 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 został 
zrealizowany Projekt bożonarodzeniowy.

Od października uczniowie klas piątych, krok po kroku, przygotowy-
wali się do występu, przeprowadzając wywiady z dyrekcją szkoły i nauczy-
cielami, by później na ich podstawie móc wspólnie z opiekunami, Pauliną 
Bocian i Katarzyną Szymkowiak, stworzyć scenariusz do bożonarodzenio-
wego przedstawienia. Dwumiesięczna obserwacja poszczególnych osób 
pozwoliła wcielić się w role pań: Ewy Budzyńskiej, Renaty Kulki, Agaty 
Akuszewskiej, Ewy Szykulskiej i Magdy Durek oraz pana Tomka Mazura. 
Osoby te zasiadły przy wspólnym wigilijnym stole, który stał się symbo-
lem osób dorastających (wg wielu uczniów) w zamierzchłych czasach XX 
wieku. Obraz ten kontrastował ze stołem współczesnym z XXI wieku, przy którym zasiedli uczniowie klas młodszych. Przy 
wspólnym śpiewaniu kolęd i współczesnym tańcu Mikołajów omówione zostały świąteczne zwyczaje, będące od lat nieod-
łącznym elementem polskich domów. Na koniec wszyscy symbolicznie udali się do żłóbka. Nieważne czy ktoś dorastał w XX 
wieku, czy w XXI – wszyscy jesteśmy świadkami narodzin Jezusa i naszym obowiązkiem jest głosić tę dobrą nowinę. SP	1

ZwycZAJE I TANIEc MIKOłAJów
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Po prawie rocznym okresie działalności nowego 
Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Puszczykowie 
(PZERiI), czas podsumować, co nam się udało 
dokonać.

A działo się i nadal dzieje się sporo. W kwietniu były wy-
bory do nowego, 13-to osobowego Zarządu. Zadaniem naszym 
było zrealizowanie planu działań, ustalonego jeszcze przez 
ustępujący Zarząd. Przystąpienie do jego realizacji nie przyspa-
rzało większych kłopotów, dzięki ogromnemu doświadczeniu 
czterech osób, które przeszły ze starego Zarządu do nowego. 
My, nowi członkowie mieliśmy czas nauczyć się od nich wiele. 
Było ciekawie, czasami zabawnie, bo doświadczenie zawodo-
we każdego z nas było krańcowo różne. Ale daliśmy radę.

I tak zaliczyliśmy już w tym roku dwa wyjazdy rehabilita-
cyjne w maju do Sarbinowa na 14 dni dla 20-osobowej grupy 
i na przełomie sierpnia i września do Uzdrowiska w Dąbkach 
dla 72 osobowej grupy z pobytem na 9 dni. Oba wyjazdy były 
realizowane w ramach zadań publicznych: “Promocja zdrowia 
dla seniorów nad Bałtykiem”, dofinansowanych przez Burmi-
strza Miasta Puszczykowa. Zaliczyliśmy dwie wycieczki krajo-

JAK EMERycI I RENcIŚcI SPędZILI MINIONy ROK

ZARZąD GŁóWNY POLSKIEGO ZWIąZKU EMERYTóW, RENCISTóW I INWALIDóW POSTANAWIA
 Z DNIEM 1 STYCZNIA 2014 ROKU PODWYżSZYć NASTĘPUJąCE OPŁATY ZWIąZKOWE:

1. miesięczną składkę związkową z kwoty 2,00 zł do kwoty 2,50 zł. tj. 30,00 zł. rocznie,
2. wpisowe pobierane od nowo wstępujących członków zwyczajnych do wysokości 3,00 zł.
3. Odpłatność za legitymacje związkowe do wysokości 5,00 zł.
4. Odpłatność za wydawane zaświadczenia na ulgowe przejazdy PKP dla emerytów, rencistów i inwalidów, 

nie będących członkami Związku do wysokości 10,00 zł.
Zarząd Oddz. Rejonowego PZERiI w Puszczykowie

KOMUNIKAT ZARZąDU PZERII W PUSZCZYKOWIE

znawcze. Pierwszą 5-dniową w czerwcu – do Kazimierza Dol-
nego z postojem w Wąwolnicy. Zwiedziliśmy Sandomierz, 
Puławy, Kozłówki i Nałęczów. Udział wzięło 53 osoby. Drugą 
– we wrześniu, 1-dniową do Zielonej Góry, w której udział 
wzięło 50 osób. Dwa wyjazdy do Teatru Muzycznego w Pozna-
niu w ramach zadania: „Atrakcje kulturalne dla seniorów” – do-
finansowanych przez p. Burmistrza. W kwietniu 100-osobowa 
grupa obejrzała operetkę „Barona Cygańskiego”, a w listopadzie 
76 osobowa grupa wyjechała na musical „Koncert Mozarta”.

Dwa wyjazdy do kina: sfilmowany musical „Nędznicy” 
obejrzało 80 osób, a film „Wałęsa. Człowiek z nadziei” 76 
osób. Nie możemy pominąć rozśpiewanej grupy naszych 
członków – chóru „Nadwarciańskie Puszczyki”, która wyjeż-
dżała na występy do Gostynia i Szamotuł.

6 listopada świętowaliśmy „Dzień Seniora” w Sali Jana 
Pawła II w Puszczykówku z udziałem około 170 osób.

4 grudnia w ramach zadań publicznych – „Paczka 
Gwiazdkowa”, wydaliśmy naszym członkom 176 paczek 
gwiazdkowych.

14 grudnia, podczas „Spotkania wigilijno-opłatkowego” 
z najstarszymi członkami Związku – gościliśmy około 55 osób.

Uruchomiliśmy niewykorzystany do tej pory sprzęt kom-
puterowy. W Internecie utworzyliśmy na stronie Urzędu Miej-
skiego dział „Seniorzy z Puszczykowa”, w którym można 
znaleźć wszystkie bieżące informacje dotyczące naszego 
Związku. W nowym roku planujemy zorganizować w Klubie 
Seniora spotkania dla samotnych seniorów, gdzie będą mogli 
nawiązać nowe znajomości, mieć możliwość podzielenia się 
radościami i smutkami. Zapraszamy niezrzeszonych jeszcze 
puszczykowskich emerytów i rencistów, mieszkańców Pusz-
czykowa, do wstąpienia w szeregi naszego związku. Aby zo-
stać członkiem, wystarczy zgłosić się do siedziby związku 
przy ul. Wysokiej 1. Składka roczna od 2014 roku będzie wy-
nosiła 30 zł. A co zyskują seniorzy? Możliwość uczestniczenia 
w organizowanych wyjazdach i spotkaniach, a przede wszyst-
kim zyskują nowych przyjaciół.

Zarząd	P.Z.E.R.i	I	w	Puszczykowie
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TO był UdANy ROK 
wędKARZy
Sezon 2013 dla puszczykowskich wędkarzy był długi 
i intensywny. dzięki opóźniającej się zimie mogliśmy 
zorganizować 19 imprez i spotkań dla członków 
naszego koła.

14 razy rywalizowaliśmy w zawodach, w Puszczykowie 
oraz na innych akwenach i rzekach PZW. Pierwszy raz od 
niepamiętnych czasów, członkowie Koła spotkali się na 
„Opłatku” i wspólnie z panem Burmistrzem Andrzejem Bal-
cerkiem dzielili się opłatkiem i zjedli wigilijny poczęstunek. 
Mamy nadzieję, że spotkania „opłatkowe” staną się tradycją 
i na stałe zagoszczą w kalendarzu Koła.

Nasze Koło było też organizatorem czynu wędkarskiego, 
aby jak co roku wykonać pracę na rzecz ochrony środowiska. 
Owocem współpracy z Okręgiem PZW w Poznaniu, Urzę-
dem Miasta w Puszczykowie i Zarządem Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu jest udrożniona ścieżka prowadząca wzdłuż wału 
przeciwpowodziowego, którą mogą swobodnie spacerować 
turyści. Dzięki dotacji na realizację zadania publicznego zor-
ganizowaliśmy wszystkie zaplanowane imprezy i dwie dodat-
kowe – wyjazdowe pod koniec roku, robiąc tym samym po-
zytywną „niespodziankę” wszystkim pasjonatom wędkar-

Wigilia wędkarzy.

Maciej Połomski Wędkarz Roku 2013 w kategorii spławik.

stwa. Z poszczególnych zawodów zdawaliśmy relację za 
pośrednictwem lokalnych gazet i strony internetowej Koła. 
Od momentu założenia do końca roku 2013 strona Interneto-
wa zanotowała dwadzieścia dwa tysiące wejść.

Delegacja Koła w trójosobowym składzie: Przemysław 
Stefaniak (prezes), Maciej Połomski (skarbnik) i Adam Ste-
faniak (sekretarz), 14 i 15 września 2013 uczestniczyła czyn-
nie w 60. Mistrzostwach Świata Seniorów, które odbyły się 
w Warszawie na Kanale Żerańskim. Koledzy pełnili rolę sę-
dziów punktowych godnie reprezentując Koło.

Rok zakończyliśmy zebraniem sprawozdawczym, na  
którym omówiliśmy mijający sezon i założenia na 2014r. 
Klasyfikacja „Wędkarza Roku 2013” przyniosła następujące 
wyniki:
Wędkarz	Roku	2013	–	kat.	Senior,	dyscyplina	spławikowa:

miejsce imię i Nazwisko waga punkty

1. Maciej Połomski 19 730 360

2. Zbyszko Sobkowiak 15 690 305

3. Marcin Mizerny 11 300 248

Wędkarz	Roku	2013	–	kat.	Kobiet,	dyscyplina	spławikowa

miejsce imię i Nazwisko waga punkty

1. Bożena Skrzypek 1 120 180

2. Maria Kowalec 2 340 100

Wędkarz	Roku	2013	–	kat.	Senior,	dyscyplina	spinningowa

miejsce imię i Nazwisko waga punkty

1. Michał Polowczyk 2 800 160

2. Kazimierz Anioła 1 750 119

3. Maciej Połomski 1 180 90

Koleżankom i kolegom, którzy nie zjawili się na zebraniu, 
a otrzymali wyróżnienia, upominki i dyplomy zostaną wrę-
czone na pierwszych zawodach wędkarskich w nadchodzą-
cym sezonie.

W nadchodzącym sezonie Zarząd Koła planuje zorgani-
zować 18 imprez. Realizacja tych ambitnych planów zależy 
jednak od kilku czynników, mi. od uzyskania dotacji z Urzę-
du Miejskiego na organizację zawodów wędkarskich, kwoty 
składek członkowskich i pogody.

Zachęcam na koniec do odwiedzania strony internetowej 
Koła http://www.pzw.org.pl/puszczykowo	i śledzenie bie-
żącej działalności. Adam	Stefaniak, Sekretarz	Koła

Sprzedaż zezwoleń na połów w wodach PZW,
dzięki uprzejmości kol. Sławka Mazurczaka,

będzie się odbywać w każdy wtorek od 12.00–14.00 
w sklepie wędkarskim przy ulicy Piaskowej

obok „Społem”
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MAłA SIATKówKA
Najmłodsi adepci siatkówki zostali 

nagrodzeni za wytrwałość i stosowanie 
zasady fair-play na boisku i poza nim. 
Bardzo się z tego cieszyli, zobaczcie Pań-
stwo sami.  J.	Hejnowicz

siatkarski dzień koBiet
Już dzisiaj zapraszamy drużyny żeńskie 
do udziału w turnieju piłki siatkowej, który 
zorganizujemy w Dniu Kobiet, a więc 8 marca.
Zgłoszenia pod numerem telefonu 666 85 13 82

Kierownik CAS joanna Hejnowicz

MINISIATKÓWKA

III MIKOłAJKOwy TURNIEJ dZIEwcZąT
4 i 11 grudnia odbył się w naszej szkole coroczny Mikołajkowy Turniej 
w Minisiatkówce dziewcząt kat. „dwójki” z klas czwartych oraz kat. 

„Trójki” z klas piątych i szóstych.

5 stycznia, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 drużyna 
kadetów MKS Puszczykowo stanęła do walki z zespołem GROM Kalisz.

TENISIŚcI STOłOwI NA START!
Amatorów tenisa stołowego zapraszamy na organizowaną przez 
centrum Animacji Sportu ligę tenisa stołowego.

Poszczególne turnieje ligi odbędą się 22 i 29 marca oraz 12 i 26 kwietnia br. 
Początek turniejów o godz. 10:00. Zgłoszenia przyjmowane będą od godz. 9:30 
danego dnia. Zapraszamy na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 2 w Pusz-
czykowie przy ulicy Kasprowicza 1 (wejście od ulicy Libelta). /CAS/jh

ZwycIęSTwO KAdETów MKS

Po przegranym w pierwszej kolejce 
meczu, zespół przystąpił do tego poje-
dynku bardzo skoncentrowany. Pierw-
szą partię nasi kadeci wygrali pewnie 
wynikiem 25:21. Najwidoczniej ten 
wynik mocno ich zdekoncentrował, bo 
w drugim secie dali się pokonać do 19-
tu. Na szczęście w trzeciej i czwartej 
partii wróciła koncentracja i wiara we 
własne możliwości. Całe spotkanie za-

kończyło się wynikiem 3:1, tak więc 
trzy punkty zostały w Puszczykowie. 
Zespół wystąpił w składzie: Dawid 
Zdanowski (K), Paweł Kowalewski, Ję-
drzej Kowal, Jędrzej Bręczewski, Jan 
Nieckarz, Michał Kempiński, Marcin 
Fąs, Marek Timm (Libero), Marek 
Dzięcioł, Patryk Skibiński, Mateusz 
Andrzejak. W meczu nie mogli wystą-
pić Albert Konik i Piotr Gąsiorowski, 

ale dzielnie wspierali swoich kolegów 
jako kibice. Zapraszamy na ostatni 
mecz kadetów, który odbędzie się 2 lu-
tego 2014r. /JH

Tradycyjnie podczas turnieju pano-
wała życzliwa, ciepła, świąteczna at-
mosfera zgodna z duchem fair-play. 
Warto podkreślić dużą frekwencję pod-
czas turnieju. W zawodach wzięło udział 
w sumie 32 uczennice z naszej szkoły.

	Lucyna	Dydzińska

Klasyfikacja końcowa:

Klasy IV: Klasy V: Klasy VI:

1. Śnieżki; 2. Elfy; 3. Prezenciki 1. Pierniczki 1. Pingwinki

4. Renifery, 5. Gwiazdeczki; 2. Rudolfy 2. Gwiazdeczki

6. Mikołajki 3. Gwiazdeczki 3. Cookies
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wyNIKI PUSZcZyKOwSKIEJ LIGI PIłKI SIATKOwEJ
11 stycznia został rozegrany przedostatni turniej rundy eliminacyjnej. Poniżej przedstawiamy wyniki 
poszczególnych spotkań oraz tabelę:

dnia 13 grudnia 2013 r. w Komornikach 
odbyła się X Międzyszkolna 
Mikołajkowa Olimpiada Sportowa.

Przedstawiciele klas I, II i III SP nr 2 
w Puszczykowie dzielnie konkurowali z ucz-
niami z innych placówek w różnych dyscypli-
nach. Nasza reprezentacja zajęła V miejsce.  

Halina	Gromnicka

BUDOWLANKA – ŻUBRY 3:1 (22:25, 14:25, 25:14, 12:25)
SENIORZY – MKS I  2:3 (18:25, 25:16, 25:23, 21:25, 13:15)
KONTRA BANDA – MKS II  3:0 (25:14, 25:16, 25:13)

Tabela
MKS I 4:0 11:1 12:3 353:298
ŻUBRY 2:2 9:3 9:4 296:249
SENIORZY 2:2 7:5 9:6 337:218
BUDOWLANKA 2:2 6:6 7:7 284:289
KONTRA BANDA 1:3 3:9 4:9 251:292
MKS II 0:4 0:12 0:12 155:300

Półfinały zostaną rozegrane 22 lutego, natomiast finały  
1 marca 2014 r. Startujemy o godzinie 16:00, sala gimnastycz-
na Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie. Zapraszamy!

KLIO 2013 POLSKIE 
SyMbOLE NAROdOwE
w tym roku szkolnym 24 uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1, po raz pierwszy wzięło udział 
w ogólnopolskim konkursie historycznym, 
dotyczącym historii Polski oraz polskich symboli 
narodowych, organizowanym przez centrum 
Edukacji Historycznej Klio.

Uczniowie „jedynki” rywalizowali z ponad pięcioma ty-
siącami rówieśników z całej Polski w trzech kategoriach: 
praca plastyczna, test wiedzy oraz fotografia.

Najlepszą pracę plastyczną wykonał Kacper Czerwiński. 
Natomiast laur za konkurs fotograficzny przypadł Marcinowi 
Popławskiemu. Bardzo dobrymi wynikami mogą pochwalić 
się uczestnicy testu wiedzy. Najlepszy wynik w szkole uzy-
skał Marcin Popławski, który zdobył 41 punktów na 50 moż-
liwych, co zapewniło mu 10 miejsce na krajowej liście laure-

atów. Drugim miejscem podzieliły się Aleksandra Makosz 
i Anna Liczba. Uzyskane przez nie 40 punktów zapewnił im 
11 pozycję w ostatecznej klasyfikacji krajowej. Trzecie miej-
sce w szkole zajęła Kinga Rewers, która zdobywając 39 punk-
tów sklasyfikowała się na 11 miejscu listy ogólnopolskiej.

Nagrodę dodatkową – słuchawki, wylosował Marcin Po-
pławski. Wszystkim uczestnikom Gratulujemy. Bartosz Mu-
szyński. red

ZAwOdy SPORTOwE

21styczeń 2014Echo Puszczykowawww.puszczykowo.pl



www.puszczykowo.plstyczeń 2014 Echo Puszczykowa22

sport

Pan doktor Jerzy Szebiotko jest znanym neurochi-
rurgiem i Puszczykowianinem. Kto zna pana doktora 
nieco bliżej wie, że jego życiową pasją jest żeglowanie. 
Miał już w swoim życiu wiele jachtów, opłynął 
niemal całą kulę ziemską, a niedawno osiągnął 
życiowy sukces zdobywając na swoim „Latającym 
Holendrze” III miejsce w regatowych Mistrzostwach 
Polski na Zalewie Otmuchowskim k/Nysy.

 – Panie	doktorze,	jak	to	jest,	że	nie	będąc	zawodowcem	
znalezł	się	Pan	w	pierwszej	trójce	najlepszych	żeglarzy	
w	kraju?

 – Żeglarstwem interesowałem się od dziecka. Już jako 
uczeń szkoły podstawowej budowałem modele pływających 
okrętów. Będąc trochę starszy chciałem samemu zmierzyć się 
z wiatrem. Woziłem wówczas na bagażniku roweru własno-
ręcznie zrobiony żagiel, który nad jeziorem Łódzko – Dyma-
czewskim montowałem do zwykłej rybackiej łódki. Chcąc 
odpowiedzieć na pytanie krótko, powiem tak; to rezultat wie-
lu zdarzeń, jakie miały miejsce w moim życiu, wymieniając 
tylko te najważniejsze to; lata spędzone na wodzie, pewny, 
szybki jacht, rozumienie się z załogantem, regatowe doświad-
czenie i ...trochę szczęścia. Tylko tyle i aż tyle.

 – Mistrzostwa	Polski,	to	zawody	w	formule	open	i	star-
towały	w	nich	załogi	także	z	poza	Polski.	Czy	jako	nie-za-
wodowi	żeglarze	startujący	w	tak	doborowym	towarzy-
stwie	mieliście	tremę	?

 – Trema jest nieodzownym atrybutem wyścigów. Od 2006 
roku startowałem na wszystkich Mistrzostwach Polski, które 
odbywają się zawsze w pierwszych tygodniach września. 
Można śmiało powiedzieć, że moja droga do 3 miejsca odby-
wała się etapowo. W 2010 roku na Mistrzostwach Polski na 
jeziorze Charzykowskim zająłem 5 miejsce, w 2011 roku na 
Mistrzostwach Polski na Zalewie Zegrzyńskim 4 miejsce.

 – „Latający	Holender”,	to	klasa	sama	w	sobie	bardzo	
wymagająca,	choćby	dlatego,	że	załogant	cały	wyścig	pły-
wa	za	burtą	na	trapezie.	Kim	są	ci	śmiałkowie	–	akrobaci?

 – Na Mistrzostwach Polski na jeziorze Charzykowskim za-
łogantem był puszczykowianin pan Maksymilian Hermanowski, 
natomiast aktualnie pływam z panem Marcinem Kledzikiem.

	–	Jak	dużo	czasu	poświęcacie	na	przygotowanie	się	do	
wyścigów	tej	rangi?

 – Z pewnością nie tyle ile przeznaczają zawodowe teamy, 
które mają do dyspozycji pomoc sponsorów, sztaby pomocni-
ków i własne biura. Niemniej i tak do regat staramy się przy-
gotowywać cały rok. Najwięcej pływamy w Kiekrzu, gdzie 
należę do Klubu Żeglarskiego ŻLKS, trenujemy także na Je-
ziorze Powidzkim i Zalewie Puckim. Oczywiście pływamy też 
na Mazurach. Zimą konserwuję łódź i przeprowadzam nie-
zbędne naprawy.

dOKTOR I JEGO
LATAJący HOLENdER

 – Czy	Pana	LH	jest	wyjątkowy,	czy	niczym	szczegól-
nym	się	nie	wyróżnia	spośród	tych,	jakie	pływają	po	jezio-
rach	i	cumują	w	Marinach?

 – Myślę, że każdy właściciel „Latającego Holendra” 
uważa, że jego jacht jest wyjątkowy i nie ma takiego drugie-
go. Kto nabędzie taką łódź traktuję ją z należytym szacunkiem 
niemal jak członka rodziny. Mój egzemplarz jest dlatego 
szczególny, ponieważ posiada kevlarowy kadłub i drewniany 
pokład. Jest czuły i delikatny na najdrobniejsze podmuchy 
wiatru, ma też barwną historię. Na pewno wiem, że jestem 
jego trzecim właścicielem, wiadomo także, że kiedyś zajął 
szóste miejsce na Mistrzostwach Świata w nowozelandzkim 
Napier (na 150 załóg). Ciekawostką jest również, że jego oża-
glowanie pamięta Olimpiadę w Moskwie (1980), gdzie zosta-
ło po raz pierwszy wykorzystane w olimpijskich regatach na 
wodach Zatoki Tallińskiej. Jak widać pamięta kawał historii.

Rozmawiał Dariusz	Preisler

Doktor jerzy szebiotko jest od 34 lat związany ze szpi-
talem w Puszczykowie na Niwce. Syn profesora Kazimierza 
Szebiotko, byłego Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. W swojej karierze pracował także przez wiele 
lat jako lekarz okrętowy, dzięki czemu opłynął świat.

„latający Holender” – olimpijska klasa jachtu w latach 
1960-1992; obecnie klasa międzynarodowa o powierzchni 
ożaglowania podstawowego 18,8 m² i spinakerze 20,5 m. 
Tymi jachtami można pływać w sztormie nawet do 7 stopni 
w skali Beauforta.

ZOSTAń ŻEGLARZEM
mosiński Klub żeglarski organizuje kurs 

na żeGlaRza jacHtoweGo
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych zdo-

byciem patentu żeglarza jachtowego odbędzie się 21 lutego 
2014 r. o godz. 18.00, w siedzibie klubu przy ul. Konopnic-
kiej 31 (budynek na stadionie piłkarskim w Mosinie)

Informacje można uzyskać także telefonicznie 
od Bogdana Fischera pod nr tel. 695 261 114.
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Wśród juniorów Paweł Bakun zajął 3 
miejsce, zdobywając brązowy medal, 
a w deblu uplasował się na drugim miejscu 
w parze z zawodnikiem z Przeźmierowa. 
W kategorii elity zawodnicy PTS-u nie mie-
li sobie równych. Jakub Janaszek spotkał 
się w finale z klubowym kolegą Hubertem 
Pawłowskim, gdzie lepszy okazał się Kuba, 
który dorzucił jeszcze złoto w deblu mę-
skim w parze z Pawłem Niewolińskim. 

W singlu kobiet Kasia Kistowska nieznacz-
nie uległa w finale zdobywając drugie miej-
sce. Kasia grała jeszcze debla zdobywając 
brąz.

Kategorię elity kończyła gra mieszana, 
gdzie nasza para Kistowska/Janaszek zde-
klasowała rywali i zdobyła złoty medal. 
W kategoriach seniorskich też mieliśmy 
swoich zawodników. Przemek Janaszek 
w kategorii +30 zajął drugie miejsce zaś 

GRUdZIEń Z bAdMINTONEM
14-15 grudnia 2013 w Przeźmierowie odbyły się Mistrzostwa 
województwa wielkopolskiego w badmintonie, w których 
wystartowało ponad 130 osób we wszystkich kategoriach wiekowych.

w Panach + 40 Marek Kędziora okazał się 
najlepszy zdobywając złoto.

W drugim dniu mistrzostw zawodnicy 
PTS-u rywalizowali w kategorii Młodzik 
Młodszy, Młodzik i Junior Młodszy. Najle-
piej spisał się Mateusz Kędziora, który 
w kategorii Juniorów młodszych w grze 
deblowej w parze z zawodnikiem z Prze-
źmierowa, po bardzo wyrównanej walce 
w finale nieznacznie ulegli i zajął drugie 
miejsce i srebrny medal. W kategorii mło-
dziczek młodszych Weronika Wojda zajęła 
czwarte miejsce zaś pozostali zawodnicy 
zakończyli turniej w fazie grupowej. W mi-
strzostwach wzięło udział 18 zawodników 
z badmintonowej sekcji PTS.

Kolejnym sprawdzianem zawodników 
był Krajowy Turniej Juniorów i Młodzików 
im. Ryszarda Burgiela w Ostrowie Wielko-
polskim – 21.12.2013. Dwa srebrne medale 
w kategorii juniorów padły łupem Pawła Ba-
kuna, który w finale singla uległ zawodniko-
wi z Kędzierzyna. W deblu Paweł grał z klu-
bowym kolegą Mateuszem Kędziorą, gdzie 
po bardzo emocjonującym finale chłopcy 
musieli się zadowolić srebrnym medalem.

Dzień po Ostrowie w pobliskim Prze-
źmierowie najmłodsi zawodnicy rywalizo-
wali w Gwiazdkowym Turnieju badmintona. 
Klub PTS reprezentowało 13 zawodników 
w 4 kategoriach wiekowych. W chłopcach 
do lat 7 niepokonany okazał się Olek Leciej, 
który w finale pokonał klubowego kolegę 
Przemka Bukowieckiego. 6 miejsce zajął 
Tadziu Janaszek. Wśród dziewcząt do lat 9, 
najlepsza była Marysia Leciej zgarniając 
złoty medal. W kategorii chłopców do lat 9 
brązowy medal przypadł Grzesiowi Janasz-
kowi. Kolejną kategorią była grupa dzieci do 
lat 11. Tutaj mieliśmy swój finał, gdzie Kuba 
Standar pokonał w trzech setach Kubę Mi-
kołajczaka. Wśród dziewcząt w tej grupie 
wiekowej 2 miejsce zajęła Gabi Ossowska. 
W kategorii dzieci do lat 13. Drugie miejsce 
przypadło Weronice Wojdzie, a wśród 
chłopców na ostatnim miejscu podium stanął 
Kuba Kędziora. Startujący jeszcze w tej ka-
tegorii Wojtek Pawlik, Kuba Mazurek i Da-
niel Bukowski zajęli dalsze pozycje. 22 
grudnia 2013 r. Marek Kędziora w pobli-
skim Dopiewie rozgromił przeciwników 
w amatorskim turnieju badmintona. PTS




