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                 Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
                 życzymy wszelkiej pomyślności, 
                 spokoju i radości, a w nadchodzącym
                 Nowym Roku spełnienia marzeń,
                 wielu sukcesów i zadowolenia 
                 z podjętych wyzwań.

                   Andrzej Balcerek
             Burmistrz Miasta
             Puszczykowa
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Szacowni jubilaci odebrali medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie przyznane im przez Bronisława Komorowskiego 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Medale i upominki dostojnym jubilatom wręczył Bur-
mistrz Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek, Przewodni-
cząca Rady Miasta Małgorzata Hempowicz oraz Joanna 
Szejn z Urzędu Stanu Cywilnego.

 – Zapewne kiedy myślą sięgacie wstecz i widzicie owoce 
waszego trudu nie żałujecie tych wspólnie przeżytych dni, tych 
lat, bo wiecie, że to przykład zgody i miłości małżeńskiej dla 
tych wszystkich, którzy dzisiaj podobnie jak Wy przed pięćdzie-
sięciu laty decydują się związać węzłem małżeńskim – mówił 
do jubilatów A. Balcerek. 

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

Po oficjalnej ceremonii wszyscy wznieśli toast za kolej-
ne… pół wieku razem. Na jubilatów czekał też olbrzymi  

tort, z okolicznościowym napisem „50 lat razem”. 
Na zakończenie uroczystości jubilaci wysłuchali koncertu 

w wykonaniu Agnieszki Wawrzyniak i Bartosza Kuczyka, 
którzy zaśpiewali operetkowe szlagiery oraz najpiękniejsze 
polskie kolędy.                                                                    red

ObCHOdZIlI ZłOTE GOdY
W tym roku swoje Złote Gody świętowało w Puszczykowie 6 par. Kilka dni wcześniej w Urzędzie Miasta 

medale za wieloletnie pożycie małżeńskie odebrali również państwo Guźniczakowie. 

Złoci Jubilaci

ObCHOdZIlI ZłOTE GOdY

Złoci Jubilaci
Krystyna i Jan Guźniczakowie 
Irena i Władysław Jokszowie 

Krystyna i Stanisław Kasprowiczowie 
Bożena i Stanisław Kortusowie 
Jolanta i Tadeusz Schwartzowie 

Alicja i Kazimierz Szwedowie 
Anna i Marian Werwińscy
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wywiad

- Do końca roku pozostało kilka-
naście dni. Czy może już Pan ocenić 
wykonanie zaplanowanych dochodów 
i wydatków?

- Realizacja dochodów przebiegała 
bardzo dobrze, w kilku tytułach, np. 
udział w PIT, wykonamy je na wyż-
szym poziomie niż planowany. Wydatki 
natomiast będą o kilkaset tysięcy niższe 
od planowanych. Wykonany deficyt bę-
dzie z pewnością niższy od założonego 
w budżecie.     

- Jak układa się współpraca z 
nową Radą Miasta?

- W mojej ocenie bardzo dobrze. 
Oczywiście nie we wszystkich spra-
wach mieliśmy jednakowe zdanie, jed-
nak potrafiliśmy dyskutować i w efek-
cie końcowym wypracować wspólne 
stanowisko. O jakości współpracy  
z Radą świadczy również przebieg gło-
sowań nad projektami uchwał przygoto-
wanymi przez Urząd. Co chciałbym 
mocno podkreślić, bardzo dobrze oce-
niam współpracę nie tylko z radnymi 
wybranymi z mojego komitetu, ale rów-
nież z pozostałych. Uważam, że nowi 
Radni wnieśli dużo pozytywnej energii 
do prac Rady. 

- Czy udało się wykonać wszystkie 
zaplanowane na 2015 rok inwestycje?

- W przypadku jednego zadania: bu-
dowy ul. Bałtyckiej i Grunwaldzkiej 
termin zakończenia zadania przenieśli-
śmy na przyszły rok, w bieżącym roku 
została wykonana kanalizacja deszczo-
wa w obu ulicach i częściowo na-
wierzchnia na ul. Grunwaldzkiej. Prze-
sunięcie terminu wykonania wynika  
z unieważnienia pierwszego przetargu, 
w którym przedłożono oferty, które  
w naszej ocenie były za drogie i posta-
nowiliśmy przeprowadzić drugi prze-
targ z późniejszym terminem wykona-
nia. Wyłoniliśmy wykonawcę, którego 

oferta była tańsza o 
132,8 tys. zł od 
najkorzystniejszej 
z pierwszego prze-
targu. Pozostałe 
zaplanowane zada-
nia zostały wyko-
nane lub są w trak-
cie realizacji. 

- Jak przebiegały prace podczas 
posiedzeń komisji Rady nad projek-
tem budżetu na przyszły rok?

- Uważam, że bardzo dobrze. Radni 
mieli sporo pytań, na które skarbnik 
udzielił w mojej ocenie wyczerpujących 
odpowiedzi. W efekcie końcowym 
wszystkie komisje zaopiniowały projekt 
pozytywnie.    

- Przejdźmy do planów na najbliż-
szy rok. Które z zaplanowanych  
w przyszłorocznym budżecie miasta 
inwestycji uważa Pan za kluczowe dla 
rozwoju Puszczykowa?

- Z punktu widzenia rozwoju Pusz-
czykowa za najważniejszą uważam bu-
dowę hali widowiskowo-sportowej. 
Potrzebujemy obiektu, wokół którego 
skupiałoby się życie sportowe i kultu-
ralne Miasta i jednocześnie służyło ucz-
niom naszych szkół. Oczywiście inne 
zadania, jak chociażby budowa kolej-
nych ulic i rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej nr 2 są również bardzo istotne 
dla Puszczykowa.  

- Czy prace związane z budową 
hali toczą się w zakładanym tempie?

- Tak. Została uchwalona zmiana 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go, wykonaliśmy dokumentację projek-
tową. Obecnie oczekujemy na wydanie 
pozwolenia na budowę. Jeszcze w grud-
niu planujemy ogłoszenie przetargu na 
budowę. 

- Kiedy zapadały decyzje o jej bu-
dowie, można było usłyszeć także opi-

nie, że jest ona miastu niepotrzebna. 
Czy zgadza się Pan z takimi twierdze-
niami?

- Decyzję podjęła jeszcze poprzednia 
Rada. Natomiast obecna ją podtrzymała. 
Co do opinii, o których Pan mówi są to 
opinię bardzo nieliczne, wyrażane cały 
czas przez te same osoby. Zresztą te 
same, które krytykowały wcześniej prze-
niesienie biblioteki na Rynek, czy zabu-
dowę terenu przy ul. Kościelnej. Dzisiaj 
mieszkańcy sami mogą ocenić czy tamte 
decyzje moje i radnych były słuszne. Do 
mnie docierają wyłącznie pozytywne 
głosy. Puszczykowo potrzebuje tej hali, 
potrzebuje jej ze względu na uczniów 
dwóch szkół, potrzebuje jej dla klubów 
sportowych z Puszczykowa i wreszcie 
potrzebuje jej w celu poszerzenia oferty 
kulturalnej dla mieszkańców.     

- W mediach wiele pisze się o tym, 
że podniesienie do 8 tys. zł. kwoty 
wolnej od podatku spowoduje znacz-
ny spadek dochodów jednostek samo-
rządu terytorialnego. Jaki to będzie 
miało wpływ na budżet Puszczykowa? 

- W przypadku tak znacznego pod-
niesienia tej kwoty wszystkim podatni-
kom, bez względu na osiągane dochody, 
faktycznie będzie miało to istotny 
wpływ na nasz budżet. Mam jednak na-
dzieję, że posłowie nie zdecydują się na 
obciążenie planowanymi zmianami sa-
morządów i wprowadzą mechanizm, 
który wyrówna gminom utracone do-
chody. 

Z burmistrzem Puszczykowa Andrzejem balcerkiem 
rozmawia bogdan lewicki

bUdżET NA PRZYSZłY 
ROK ZAAKCEPTOWANY
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UChWała NR 78/15/VII
w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodnio-

wego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i 
wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego 
wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, 
doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.

UChWała NR 79/15/VII
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miasta Puszczyko-

wa Nr 27/07/V z 11.04.2007 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w Puszczykowie dla nieruchomości obejmującej 
działki nr: 1021/6 i 1022/6 położonej przy ulicy Niwka Sta-
ra/Jaskółcza.

UChWała NR 80/15/VII
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy uli-
cy Jarosławskiej i azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, 
ark. 16.

UChWała NR 81/15/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewo-

dy Wielkopolskiego o przejęcie działek.
§ 1. Wyraża się zgodę na wystąpienie przez Burmistrza 

Miasta Puszczykowa z wnioskiem do Wojewody Wielkopol-
skiego o przejęcie na własność działek, położonych w obrębie 
geodezyjnym Puszczykowo arkusz mapy 5, nr 481/17 o po-
wierzchni 6 m² oraz części działki nr 2167 o powierzchni oko-
ło 96 m², dla których Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w 
Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wie-
czystą nr PO2P/00041949/4.

UChWała NR 82/15/VII
w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
§ 1. Nadaje się ulicy obejmującej działki 555/48, 593/1 ob-

ręb geodezyjny Puszczykowo Stare arkusz mapy 13, nazwę: 
Hotelowa.

Uzasadnienie: Działki, będące częścią składową nowo po-
wstałej ulicy są własnością Miasta Puszczykowa. Nadanie na-
zwy ulicy pozwoli na prowadzenie racjonalnej polityki admi-
nistracyjnej związanej z wszelkimi procedurami administracyj-
nymi od budowlanych do meldunkowych. Nazwa została nada-
na po przeprowadzeniu konsultacji z komisjami Rady Miasta.

UChWała NR 83/15/VII
w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczy-

kowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Uzasadnienie: Rada Miasta Puszczykowa dostrzega po-

trzebę wspierania rozwoju uzdolnień i zainteresowań najzdol-

niejszych uczniów szkół wszystkich szczebli mieszkających na 
terenie Puszczykowa i reprezentujących Miasto Puszczykowo. 
Nagroda dla uczniów ma na celu wspomaganie możliwości sto-
sowania zdobytej wiedzy w praktyce, a także umożliwianie 
udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach, 
konkursach, festiwalach, zawodach sportowych itp.

Kapituła po zapoznaniu się z wnioskami, zaproponowała 
Radzie Miasta przyznanie nagród jak powyżej. (lista nagrodzo-
nych oraz relacja z wręczenia nagród na str. 12-13)

UChWała NR 84/15/VII
w sprawie: zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta 

Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 
określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w 
tym podatku.

 § 1. W uchwale nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z 
dnia 20 października 2015 r. wprowadza się następujące zmia-
ny:

1)      w § 1 pkt 1 dodaje się lit. d w brzmieniu: 
„§ 1 pkt 1 lit. d niezabudowanych objętych obszarem rewi-

talizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 
r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, 
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usłu-
gową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmują-
cym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w 
życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m2 powierzchni;"

 Uzasadnienie: Do kompetencji Rady Miasta, zgodnie z 
art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych należy 
określenie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym 
podatku. Od 2016 r. zacznie obowiązywać nowa stawka od 
gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, 
stąd konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

UChWała NR 85/15/VII
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych.
Uzasadnienie: Stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 pkt. 

8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie 
uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach 
określonych w odrębnych ustawach.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych wysokość stawek podatku od środków transportowych 
określa rada gminy, z tym że nie mogą one przekroczyć kwot 
ustalonych w tym przepisie i nie mogą być niższe od stawek 
minimalnych określonych w załącznikach nr 1-3 do ustawy. 
Górne granice stawek oraz stawki minimalne ulegają przelicza-

UCHWAłY POdJETE POdCZAS 13. SESJI RAdY MIASTA            PUSZCZYKOWA PRZEPROWAdZONEJ 20 XI 2015 R.
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Pełne treści wszystkich uchwał podejmowanych podczas Sesji Rady Miasta znajdują się w Internecie  
w zakładce biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie dostępnej na stronie:  
www.puszczykowo.pl.

niu na zasadach określonych w art. 12b i art. 20 ust. 1 ustawy i 
są ogłaszane przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.

UChWała NR 86/15/VII
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i 

deklaracji podatkowych.
 

Uzasadnienie: Konieczność podjęcia niniejszej uchwały 
wynika z potrzeby dostosowania wzorów formularzy podatko-
wych do obowiązujących przepisów.
UChWała NR 87/15/VII

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczy-
kowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.

UCHWAłY POdJETE POdCZAS 13. SESJI RAdY MIASTA            PUSZCZYKOWA PRZEPROWAdZONEJ 20 XI 2015 R.

Listiopadowe i grudniowe posiedzenia komisji rady miasta puszczykowa
23 listopada br.
Komisja Budżetu
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:  

- określenia wysokości stawek podatku od środków trans-
portowych,

- zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczyko-
wa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia sta-
wek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku,

- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych,

- zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 
rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.

23 listopada br.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Omówienie sprawozdania z realizacji zadań oświato-

wych w roku szkolnym 2014/2015.
2. Zapoznanie się z wnioskami o dotacje na prace konser-

watorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów 
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

3. Hala sportowa - plany finansowe realizacji tego zada-
nia.

25 listopada br.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Przedstawienie i omówienie projektu budżetu Miasta 

na rok 2016 w zakresie zadań komisji.
26 listopada br.
Komisja Rozwoju
1. Przedstawienie i omówienie projektu budżetu Miasta 

na rok 2016 w zakresie zadań komisji.
 2 grudnia br.
Komisja Budżetu
  Prace nad projektem budżetu na 2016 rok - przedstawie-

nie przez Skarbnika Miasta stanowiska Burmistrza do opinii 
o projekcie budżetu na rok 2016 i propozycji poprawek ko-
misji stałych oraz radnych

8 grudnia br.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
 1. Zapoznanie się z planami działalności Centrum Spor-

towego Sportoteka Puszczykowo.
2. Podsumowanie pracy komisji w 2015 r. - sprawozdanie.
3. Propozycje do planu pracy na 2016 rok - dyskusja.
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Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. zostanie zamknięta kasa w Urzędzie Miejskim przy ul. Podleśnej 4. 
Jednocześnie informujemy, że wszelkich wpłat na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego można dokonywać bez 
jakichkolwiek opłat we wszystkich oddziałach i punktach kasowych Gospodarczego Banku Spółdzielczego z Mo-
siny, w tym w Oddziale na Rynku w Puszczykowie. Opłatę skarbową nadal będzie można wpłacać w Urzędzie 
Miejskim bezpośrednio u wyznaczonego pracownika.
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Przewodnicząca 
Komisji Kultury, 

Edukacji i Sportu
Małgorzata Szczotka 

POdSUMOWANIE PRAC KEKIS W 2015 ROKU
Zbliża się koniec 2015 roku, a więc  

i czas bilansu dokonań, w tym także 
podsumowania pracy radnych w Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu. Nasza komi-
sja w mijającym roku zebrała się na 
czternastu posiedzeniach i zajmowała się 
sprawami określonymi w uchwale nr 
5/14/VII Rady Miasta Puszczykowa  
z dnia 9 grudnia 2014 r., powołującej 

KEKiS i wyznaczającej jej zakres działań. 
Przed komisją pojawiły się, jak zawsze  
w przypadku edukacji, kultury i sportu, 
sprawy ważne, często wpływające na kie-

runki rozwoju Puszczykowa. Na bieżąco, na łamach „Echa Pusz-
czykowa”, informowałam Państwa o działaniach naszej komisji, 
ale dziś chciałabym przypomnieć, że konkretna tematyka na-
szych posiedzeń była następująca:
  1) Omówienie propozycji sportowo-kulturalnych na ferie zimowe.
  2) Wykorzystanie istniejącej infrastruktury do zimowej rekreacji.
  3) Dyskusja nad koncepcją powstania w Puszczykowie przed- 
      szkola publicznego prowadzonego przez Miasto.
  4) Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na  
       rok 2015.
  5) Dyskusja na temat ustaleń z Wielkopolskim Parkiem Naro- 
       dowym, związanych ze sportem i rekreacją w Puszczykowie   
       koszty i plany wprowadzenia w życie uzgodnień.
  6) Promocja miasta – dyskusja nad koniecznością stworzenia  
       Strategii Promocji Miasta.
  7) Hala sportowa – prezentacja planów architektonicznych  
       i finansowych przedsięwzięcia.
  8) Omówienie obchodów ważnych dla historii i kultury polskiej  
       rocznic w Puszczykowie.
  9)  Dyskusja na temat wniosku proboszczów obu puszczykow- 
       skich parafii i mieszkańców Puszczykowa dotycząca nada- 
       nia naszemu miastu patrona - św. Jana Pawła II.
10) Dni Puszczykowa – program przed imprezą i ocena  
       wydarzenia po jego odbyciu.
11) Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:

- wykorzystanie punktu EkoInfo,
- oferta CAS,
- oferta CAK. 

12) Informacja dyrektorów i kierowników placówek (oświato- 
      wych, kulturalnych i sportowych) o wykorzystaniu środków         
       budżetowych na remonty i inwestycje.
13) Spotkanie z dyrektorami szkół - podsumowanie roku szkolne- 
       go 2014/2015.
14) Sytuacja szkół przed rokiem szkolnym 2015/2016.
15) Zaopiniowanie wniosku o dofinansowanie w budżecie 2016  
     Jubileuszowego Festiwalu „Letnie Koncerty Organowe-  
      w Wielkopolskim Parku Narodowym".
16) Dyskusja na temat pomysłu wydarzenia „Pociąg pod parą  
       w Puszczykowie".
17) Propozycja zagospodarowania terenu zakola Warty przez 
      Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe. 
18) Dyskusja na temat dofinansowania imprezy Angie Cup 2016.
19) Zapoznanie się z wnioskami o dotacje na prace konserwator- 
       skie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów za- 

 
 
     bytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

20) Zaopiniowanie rocznego programu współpracy Miasta Pusz- 
       czykowa z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  
       pożytku publicznego na 2016 r.
21) Analiza projektu budżetu miasta na 2016 r. w zakresie zadań    
       komisji.

W trakcie naszej pracy odbyliśmy też trzy posiedzenia wyjaz-
dowe, podczas których obejrzeliśmy i przeanalizowaliśmy dzia-
łalność oraz stan takich obiektów jak: przystań kajakowa, Orliki, 
Biblioteka Miejska CAK oraz Centrum Animacji Sportu, przy ul. 
Kościelnej. Ponadto nasza komisja dwukrotnie uczestniczyła tak-
że w posiedzeniach wspólnych stałych komisji Rady Miasta, do-
tyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Puszczykowa. 

Celowo przytoczyłam Państwu zestawienie zdecydowanej 
większości tematów, które podejmowali radni na spotkaniach KE-
KiS, aby zaprezentować pełen obraz naszej pracy i tego, jak wielu 
konkretnych spraw dotyczy nasza działalność. Posiedzenia Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu są bardzo ciekawe, ponieważ ich prob-
lematyka dotyczy większości puszczykowian. W poprzednich la-
tach (mogę spojrzeć już na to z perspektywy pięciu lat, ponieważ 
tak długo pełnię funkcję przewodniczącej KEKiS) praca komisji 
była bardziej skoncentrowana wokół spraw oświaty (przedszkola, 
szkoły) i kultury (Biblioteka Miejska CAK), w tym, mijającym już, 
roku więcej czasu poświęcaliśmy sportowi i rekreacji w Puszczy-
kowie. I jak oceniam przyszły rok będzie podobny – ruszy bowiem, 
jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa hali widowisko-
wo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1. 

Uważam, że efekty prac Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  
w ostatnich latach widać w mieście gołym okiem – uporządkowa-
ne sprawy oświaty, rozdzielone budynki szkół, nowa, sprawnie 
działająca siedziba biblioteki, ożywione i coraz bardziej atrakcyj-
ne tereny CAS, to bardzo wymierne rezultaty współpracy KEKiS 
z burmistrzem, zastępcą burmistrza (odpowiedzialnym w naszym 
mieście za sprawy oświaty, sportu i kultury), skarbnikiem i sekre-
tarzem Miasta. Nieraz dochodziło między nami do sporów, nawet 
bardzo ostrych wymian zdań – jak to bywa w pluralistycznych, 
demokratycznych standardach – ale te nierzadko niełatwe polemi-
ki zwykle prowadziły do konstruktywnych wniosków i działań. 
Dzięki temu efekty prac KEKiS są dziś konsekwentną realizacją 
obranej koncepcji miasta przyjaznego mieszkańcom. Mam na-
dzieję, że większość z Państwa też tak to obiektywnie ocenia. 

Kończąc już to podsumowanie tegorocznej pracy naszej ko-
misji pragnę złożyć Państwu życzenia – w przededniu tak waż-
nych dla nas Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowe-
go 2016 Roku pragnę życzyć, w imieniu wszystkich członków 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RM w Puszczykowie, aby ten 
wyjątkowy świąteczny czas okazał się dla nas źródłem dobra, 
nadziei i radości, a nadchodzący rok był pełen szczerych relacji 
z ludźmi, życzliwości i zadowolenia z każdego dnia, który bę-
dzie dany nam przeżyć. Ponadto życzmy sobie nawzajem, aby 
praca naszej komisji była źródłem Państwa zadowolenia, a tak-
że naszej satysfakcji.

Małgorzata Szczotka
przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
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Przewodniczący 
Komisji Rozwoju
Jakub Jan Musiał

Wiceprzewodniczący 
Komisji Rozwoju

Maciej Krzyżański

Listopad był pracowitym miesiącem 
dla Komisji Rozwoju. Poruszane 

były niezwykle istotne sprawy dla rozwoju 
Puszczykowa. Radni Komisji omawiali 
wraz z innymi radnymi na wspólnym po-
siedzeniu komisji Rady Miasta Puszczyko-
wa projekt Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Rozwoju, który to dokument, choć 

nie stanowi aktu prawa miejscowego, jest 
dokumentem podstawowym, dla każdego 
później opracowywanego miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego. Nadto, przedłużające się 
od kilku lat dyskusje nad kontrowersyjnym mpzp dla terenów 
m.in. ul. Dworcowej, Solskiego i Moniuszki skłoniły radnych do 
omówienia i ostatecznego ustalenia założeń zagospodarowania 
przestrzennego dla powyższego terenu. Do obu dokumentów tj. 
Studium oraz powyżej wskazanego mpzp, większość radnych 
sformułowała poprawki, których uwzględnienie przez Burmi-
strza umożliwia kontynuowanie procesu uchwalania tj. uzgad-
niania treści dokumentów z właściwymi podmiotami np. WPN, 
następnie przedłożenie do publicznego wyłożenia mieszkańcom. 

Głosami radnych na potrzeby dzieci zabezpieczono między 
innymi tereny placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 „Leśni Przy-
jaciele”. W Studium wprowadzono zapisy, które uwzględniają 
historyczny podział Puszczykowa, na cztery dzielnice Puszczy-
kowo, Puszczykówko, Stare Puszczykowo i Niwkę (w Studium 
z 1998 r. brakowało Puszczykówka). Radni w głosowaniach 
zdecydowali, iż na terenie miasta, niemożliwa będzie zabudowa 
tzw. deweloperska, powszechnie występująca w sąsiednich gmi-
nach. Nadto, wprowadzono zapisy uniemożliwiające w przy-
szłości budowę marketów wielkopowierzchniowych. Radni 
uznali także, że walory krajobrazowe Puszczykowa winny być 
bardziej wykorzystywane, zaś rekreacyjno-wypoczynkowy cha-
rakter miasta bardziej zaakcentowany. Dlatego też np. teren Sta-
rego Puszczykowa, przeznaczono pod zabudowę jednorodzinną 
z możliwością prowadzenia usług nieuciążliwych z dodatkową 
uzupełniającą funkcją wykorzystania do celów sportu, rekreacji 
i wypoczynku. Dla wywołującego kontrowersje, porośniętego  
i niewykorzystywanego terenu znajdującego się przy Szpitalu 
Powiatowym im. Tytusa Dąbrowskiego przewidziano możli-
wość prowadzenia szeroko pojętych usług medycznych, co daje 
możliwość budowy na powyższym terenie obiektów rehabilita-
cyjnych itp. Nie zrezygnowano przy tym, z możliwości zabudo-
wy jednorodzinnej, jednakże ostatecznie szczegółowe przezna-
czenie określone zostanie w mpzp dla tego terenu.  

Komisja Rozwoju zajęła się nowymi taryfami na wodę  
i ścieki, które zostały przedstawione przez Aquanet. Zgodnie  
z procedurą administrator sieci przedkłada wniosek z nowymi 
stawkami burmistrzowi, a ten, po weryfikacji, przekazuje to da-
lej Radzie Miasta. Komisja Rozwoju i Rada Miasta zaopiniowa-
ła negatywnie wniosek Aquanetu, gdyż duże podwyżki nie są 
akceptowalne dla radnych oraz mieszkańców. Niestety, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, ne-
gatywne stanowisko Rady Miasta nie ma 
wpływu na obowiązywanie nowych sta-
wek. Wysokość stawek uzależniona jest od 
m.in. ilości inwestycji na danym terenie. 
W związku z tym, że Puszczykowo rozli-
czane jest wraz z gminą Mosina, gdzie, co 
roku Aquanet s.a. prowadzi cały szereg 
kosztownych inwestycji, mieszkańcy 
Puszczykowa odczuwają w wysokości sta-
wek, inwestycje prowadzone na terenie 
sąsiedniej gminy. Warto wskazać, że w najbliższych kilku latach 
Aquanet prowadzić będzie dalsze inwestycje związane m.in.  
z budową kanalizacji we wsiach Czapury, Wiórek i Babki (na-
leżące do Gminy Mosina), która to kanalizacja dotychczas nie 
powstała. Taki system rozliczeń jest niekorzystny dla mieszkań-
ców Puszczykowa, co prawdopodobnie może ulec zmianie.  
Aquanet opracowywuje obecnie inne warianty rozliczeń m.in.  
z podziałem na poszczególne gminy, nie zaś na tzw. zlewnie. 
Nasze miasto należy do tzw. zlewni Mosińsko-Puszczykow-
skiej.     

Radni na posiedzeniu Komisji Rozwoju dyskutowali i opi-
niowali także projekt budżetu na 2016 rok. W przyszłym roku 
przeznaczono 2 600 000 tysięcy złotych na program budowy  
i modernizacji dróg, chodników i parkingów. Wbudowywane 
mają być ulica Rolna, Kręta, Niwka Stara oraz dokończone uli-
ce Grunwaldzka i Bałtycka. Nadto, Urząd Miasta oczekuje wy-
dania decyzji o pozwoleniu na budowę nawierzchni ul. Reja, po 
czym niezwłocznie przystąpi do jej budowy. Planowana budowa 
nawierzchni powyższej ulicy przewidziana została na przełom 
trzeciego i czwartego kwartału 2016 r. Miasto przeznaczy 600 
tysięcy złotych na modernizację i rozbudowę Szkoły Podstawo-
wej nr 2. Urząd Miasta zamierza rozpocząć budowę hali wido-
wiskowo-sportowej. Temat ten wzbudził największą dyskusję 
wśród radnych, gdyż obiekt ma kosztować w najbliższych la-
tach około 11 milionów złotych. Budynek ma być współfinan-
sowany przez Urząd Marszałkowski ze środków ministerial-
nych. Miasto planuje również wybudować z funduszy zewnętrz-
nych parking typu „Parkuj i jedź” przy stacji kolejowej w Pusz-
czykówku, co ma ułatwić mieszkańcom korzystanie z transpor-
tu kolejowego. Trwają dyskusje nad jego usytuowaniem. 

Na Komisji Rozwoju omówiono wnioski do budżetu, jakie 
złożyli radni. Wniosek radnego Krzyżańskiego i Muzeum Fied-
lera, dotyczący zagospodarowania skweru Tomaszewskiego na 
Plac Podróżników został zaopiniowany pozytywnie. Miasto już 
w tym roku przeznaczyło fundusze na wykonanie koncepcji za-
gospodarowania tego terenu. Dzięki temu w przyszłym roku 
będzie można przystąpić do prac, które poprawią znacznie este-
tykę i funkcjonalność tego miejsca. Uwzględniony został wnio-
sek o rozbudowę placu zabaw Polanka przy ulicy Mazurskiej. 

Z PRAC KOMISJI ROZWOJU

cd na str. 8
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Korzystając z utrzymującej się ciepłej jesieni drogowcy 
ułożyli już na części ulicy Grunwaldzkiej nawierzchnię z kost-
ki typu pozbruk. Prace na tej ulicy są prowadzone na odcinku 
około 260 metrów. To właśnie na takim odcinku położona 
została nawierzchnia z kostki typu pozbruk oraz chodniki. 
Zgodnie z projektem część dla pieszych i dla zmotoryzowa-
nych będzie wydzielona różnymi kolorami kostki betonowej. 

Na ulicy Bałtyckiej, również zostanie ułożona nowa na-
wierzchnia z kostki typu pozbruk. Drogowcy położą ją jednak 
na zdecydowanie dłużym, ok. 430 metrowym odcinku. Taką 
samą nawierzchnię będą miały chodniki zaplanowane wzdłuż

GRUNWAldZKA 
ZGOdNIE Z PlANEM
Tegoroczna aura sprzyja drogowcom. Ekipy 

pracujące przy budowie ulic Grunwaldzkiej i 
bałtyckiej realizują to zdanie zgodnie z 
harmonogramem.  

tej ulicy. W zakres prac wchodzi także wykonanie studzienek 
wpustowych, które zostaną połączone z projektowaną kanaliza-
cją deszczową. Po zakończeniu prac na tych ulicach do systemu 
kanalizacji deszczowej w ulicy Bałtyckiej będzie podłączona 
kanalizacja z ul. Grunwaldzkiej. Do końca tego roku na obu 
ulicach zostanie ułożona kanalizacja oraz nawierzchnia na ul. 
Grunwaldzkiej. W przyszłym roku nową nawierzchnię zyska 
także ul. Bałtycka.                                                            red

12 ofert przetargowych wpłynęło do Urzęd Miasta 
w Puszczykowie w odpowiedzi na ogłoszony w 

listopadzie przetarg na budowę ulicy Niwka Stara. 
Koperty z ofertami komisja przetargowa otworzyła  

8 grudnia br. Jeśli nie będzie żadnych odwołań najkorzyst-
niejsza oferta zostanie wybrana do końca tego roku. 

Po zakończeniu prac, które zgodnie z planowanym harmo-
nogramem mają zakończyć się do końca sierpnia przyszłego 
roku, ulica Niwka Stara będzie na odcinku nieco ponad 800 

metrów pełnić rolę pieszojezdni o szerokości od 4,9 m do 5,5 
m. z nawierzchnią z kostki typu pozbruk. Gruntowe pobocze 
przy tej ulicy będzie miało natomiast szerokość 0,75 m -1,0 
m. W zakres robót wchodzi także ułożenie ścieku szerokości 20 
cm z brukowej kostki betonowej oraz studzienek wpustowych 
połączonych z kanalizacją deszczową. Elementem tego projektu 
jest ponadto budowa kanalizacji deszczowej. Podczas robót zo-
stanie także poprawiona geometria skrzyżowań z drogami bocz-
nymi oraz dostosowanie parametrów łuków drogi.             red

12 OFERT W PRZETARGU NA NIWKę STARą 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miej-
skiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek B. 

Zapraszamy także do zgłaszania radnym w formie korespondencji e-mail swoich uwag dotyczących spraw naszego miasta. 
Można również dzielić się z radnymi swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pracy Rady Miasta lub pomysłami na ulepszenie 
życia w naszym mieście. Wiadomości można wysyłać pod adres: 

                                      jakub.jan.musial@gmail.com       lub    krzyzanskimaciej@gmail.com

Jakub Jan Musiał                                                                                                                                          Maciej Krzyżański
Przewodniczący Komisji Rozwoju                                                                     Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju 

Z okazji zbliżających się świąt, życzymy wszystkim mieszkańcom zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Naro-
dzenia, przepełnionych radością w gronie najbliższych. Niedawno minął rok pracy Rady Miasta Puszczykowa, 
w nowym składzie. Pragniemy zapewnić, że radni każdego dnia pracują nad realizacją pomysłów, które zgła-
szali w trakcie kampanii wyborczej w 2014 r. Chcemy też podkreślić i przypomnieć wszystkim, że każdy z radnych 
reprezentuje mieszkańców miasta i jest do ich dyspozycji. Dlatego też, prosimy, aby wszelkie spostrzeżenia i 
postulaty na bieżąco zgłaszać radnym. Państwa opinia jest dla każdego radnego cenna i stanowi pomoc, przy 
podejmowaniu decyzji w zakresie spraw Miasta.   

cd ze str. 7
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RUSZA PUNKT 
SElEKTYWNEJ 
ZbIóRKI OdPAdóW 
KOMUNAlNYCH
Niebawem w Puszczykowie zostanie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

znajdujący się przy ul. Nadwarciańskiej. Wszystkie odpady, które będzie można tam oddawać, 
przyjmowane będą bezpłatnie. 

Godziny funkcjonowania PSZOK w Puszczykowie.

poniedziałek - 10.00 - 16.00
wtorek - nieczynny
środa - 15.00 - 19.00
czwartek - nieczynny 
piątek - 15.00 - 19.00
sobota - 10.00 - 16.00

Do PSZOK przyjmowane będą odpady komunalne zebra-
ne w sposób selektywny, co oczywiście oznacza, że muszą 
być posegregowane. Do punktu przywozić mogą je ci, którzy 
są objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 
i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz Związku SELEKT.

Do PSZOK można przywozić odpady z nieruchomości 
zamieszkałych, jak i niezamieszkałych (ogródki działkowe 
i domki letniskowe) takie jak:

a) odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa 
          sztuczne, opakowania wielomateriałowe),

b) odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie),
c) przeterminowane leki,
d) chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze,  

          kleje, środki ochrony roślin),
e) zużyte baterie, akumulatory,
f) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącz-

nie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz po-
jazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzy-
stywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy 
mieszkaniec może oddać 4 opony na rok z nieruchomości 
zamieszkałych.

Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych 
prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budo-
wę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty 
(niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i 
ceglany) w ilości 100 kg jednorazowo od mieszkańca z nie-
ruchomości zamieszkałych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV/AGD) 
musi być przekazywany kompletnie (w całości). Niedopusz-
czalne jest przekazywanie odpadów zdekompletowanych np. 
pozbawionych elementów metalowych.

Odpady niebezpieczne (farby, lakiery, smary, oleje) po-
winny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opa-
kowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety umoż-
liwiające identyfikację odpadu w chwili przekazania.

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik 
PSZOK, po uzyskaniu od przekazującego informacji o adre-
sie nieruchomości, na której zostały wytworzone i okazaniu 

dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku za bieżą-
cy okres rozliczeniowy.  

Posegregowane odpady, które przywieziemy do PSZOK 
należy samodzielnie umieścić w oznaczonym kontenerze lub 
złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika. Odpady zie-
lone i liście, należy wrzucać do kontenera bez opakowań 
(worków).

Każdorazowe przyjęcie odpadów jest ewidencjonowane 
przez pracownika PSZOK, który ma prawo odmówić przyję-
cia odpadów, jeżeli będzie to sprzeczne z Regulaminem oraz 
mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzkiemu.

Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w miejscu 
działania PSZOK oraz na stronie internetowej Związku  
www.selekt.czempin.pl

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodza-
je odpadów:

a) zmieszane odpady komunalne,
b) odpady zawierające azbest,
c) części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, 

          elementy karoserii),
d) opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolni– 

          czych,
e) odpady nieoznaczone, bez wiarygodnej identyfikacji  

          (brak etykiety, oznaczeń),
f) odpady w opakowaniach cieknących;
g) sprzęt budowlany,
h) urządzenia przemysłowe,
i) odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej.
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Jednym z głównych zadań wychowawczych każdej 
szkoły jest profilaktyka. Ma ona między innymi na 

celu zaszczepienie w uczniu, wysokiego poczucia 
swojej wartości, jak i umiejętności skutecznego 
eliminowania własnych „słabych stron”. 

By nie ulegał negatywnym wpływom, by bronił swego 
stanowiska bez naruszania praw innych i był wolny od ulega-
nia używkom. 

Mimo, że w 2010 roku Sejm przegłosował uchwałę zaka-
zującą handlu dopalaczami, to jednak wciąż słyszymy o licz-
nych skutkach ich zażywania (zwłaszcza w ostatnich miesią-
cach). Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie, mając na 
uwadze skalę problemu, zaproponowała w listopadzie kom-
pleksowe działania profilaktyczne, których celem głównym 
była walka z dopalaczami i zwiększenie  świadomości uczniów.

Profesjonale warsztaty dla klas I - V naszej szkoły, prze-
prowadziły trenerki z Centrum Edukacji Profilaktyki „Dia-
log”. Celem zajęć było przekazanie podstawowych informa-
cji na temat zachowań asertywnych, ich specyfiki i zysków 
wynikających ze stosowania asertywności w codziennym 
życiu. Natomiast w klasach VI warsztaty przeprowadziły tre-
nerki z Centrum Profilaktyki Gdów, których celem było na-
bycie przez uczniów wiedzy na temat zagrożeń płynących z 
zażywania  dopalaczy oraz nabycie i wzmocnienie umiejęt-
ności skutecznego opierania się pokusie zażywania dopala-
czy.

Takie działania to dobry wstęp do rozmów z dziećmi nie 
tylko w szkole.                 Pedagog SP1 w Puszczykowie

                                               Marta Madaj-Malinowska

W JEdYNCE UCZYlI SIę JAK 
ElIMINOWAć SłAbE STRONY 

Burmistrz Miasta Puszczykowa informuje o 
umieszczeniu w BIP na stronie internetowej 

www.puszczykowo.pl 
zarządzenia nr 79/15/VII z dnia 9.12.2015 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do oddania 

w dzierżawę.

  data ur.  data zg. 
Adamczyk Bogusz Kazimierz 19.III.1942 25.XI.2015 
Żabicka Bożena Maria 14.III.1925 25.XI.2015 
Bojarski Stanisław 3.VIII.1935 29.XI.2015 
Weigt Antoni Karol 1.X.1944 3.XII.2015 
Motławska Romana Ewa 16.XII.1926 4.XII.2015 

OdESZLi

  data ur.  data zg. 
Bartkowiak Zdzisław 17.VI.1938 5.XII.2015 
Nowak Tadeusz 22.XII.1948 5.XII.2015 
Nowicki Henryk Włodzimierz  6.I.1951 7.XII.2015 
Nowak Franciszka 12.II.1923 10.XII.2015

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom 
Puszczykowa, którzy w ramach konsultacji spo-
łecznych przesłali uwagi w sprawie „Białej księgi 
ochrony złóż kopalin” opublikowanej przez Mini-
sterstwo Środowiska, przyłączając się w ten spo-
sób do protestu przeciwko realizacji zapisów „Bia-
łej księgi". Szczególnie negatywną konsekwencją 
wprowadzenia w życie zapisów „Białej księgi" 
byłby zakaz jakiejkolwiek zabudowy Puszczykowa 
Starego, nawet w sytuacji, kiedy złoża nie będą 
eksploatowane. 

Aktualne informacje dotyczące „Białej księgi " 
znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego  
www.puszczykowo.pl. Można je także uzyskać 
telefonicznie, dzwonić do Urzędu pod nr. 61 898 
3731. W kolejnych numerach Echa Puszczykowa 
wrócimy do tematu i w miarę posiadanych infor-
macji przedstawimy wyniki konsultacji. 

Andrzej Balcerek 
Burmistrz Miasta Puszczykowa

W WIGIlIę URZąd MIEJSKI NIECZYNNY

Informujemy, że dnia 24 grudnia br. (czwartek) Urząd 
Miejski w Puszczykowie będzie nieczynny, zgodnie z obo-
wiązującym prawem pracowników do dodatkowego dnia 
wolnego w przypadku, gdy dzień świąteczny wypada w so-
botę. Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny w godzinach 
8:00-12:00.

Na terenie Metropolii Poznań prowadzone 
są badania potrzeb mieszkaniowych. Do koń-
ca stycznia 2016 roku Puszczykowo odwie-
dzą ankieterzy Głównego Urzędu Statystycz-
nego. Wyniki badań pomogą opracować 
szczegóły polityki mieszkaniowej na terenie 
Puszczykowa.
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20 listopada uczniowie z klas 1-3 Szkoły 
Podstawowej nr 1 uczestniczyli w spotkaniu 

autorskim łukasza Wierzbickiego: redaktora, 
biografisty, autora książek dla dzieci, podróżnika. 

Gość od samego wejścia wzbudził ogromne zaintereso-
wanie, gdyż pojawił się z ogromną skórzaną walizką, posta-
cią niedźwiedzia w hełmie i całą masą innych pakunków. 
Wszystkie rekwizyty pomogły w zabraniu nas w podróż do 
Afryki, śladami Kazimierza Nowaka, (podróżnika, który 
przemierzył ten kontynent m.in. na rowerze, wielbłądzie  
i koniu). Uczniowie rozpoznawali zwierzęta po śladach i od-
głosach, rozwiązywali zagadki. Dowiedzieli się, jak doszło 
do napisania książki „Afryka Kazika” - właśnie o podróżniku 
oraz kolejnej prawdziwej historii „Dziadek i Niedźwiadek” o 
niedźwiedziu Wojtku, który wraz z 2. Korpusem Polskim 
przemierzył drogę z Persji do Włoch. Każdy z szeroko otwar-
tą buzią słuchał opowieści o wyprawach do Afryki naszego 
gościa oraz o jego początkach, jako pisarza. Ł. Wierzbicki  
o napisaniu książki myślał od szóstego roku życia. To była 
wspaniała okazja, aby poznać autora książek, które czytamy, 
gdyż każda klasa poznała wcześniej opowiadania o Wojtku 
(tak klasy 1-3 przygotowują się do obchodów Dnia Misia).

Po prezentacjach, do naszego gościa ustawiała się długa 

kolejka po autografy, uczniowie mieli też okazję zadać  
pytania i otrzymać osobistą dedykację w książce.

Poznaliśmy prawdziwe, ciekawe historie o pasjach, speł-
nianiu marzeń, o cierpliwości i dążeniu do celu. Charyzma 
autora, dała uczestnikom ogromny zastrzyk pozytywnej ener-
gii.

Dziękujemy za przesłanie, wynikające ze spotkania, że 
warto marzyć, bo marzenia się spełniają.  

SPOTKANIE AUTORSKIE Z łUKASZEM WIERZbICKIM

Kubuś Puchatek, Miś Uszatek, Miś Paddington, Miś 
Yogi, Miś Wojtek, każdy miś ma  swoje święto 25 

listopada. W tym roku uczniowie "jedynki" 
świętowali z Misiem Wojtkiem, który służył jako 
żołnierz w polskiej armii. 

Uczniowie klas I-III przeczytali fragmenty książki pt. 
„Dziadek i Niedźwiadek” Łukasza Wierzbickiego, który opi-

suje przygody i działalność Wojtka. Każda klasa została 
sprawdzona pod względem znajomości swojego tekstu pod-
czas apelu przygotowanego przez Panią Ewę Sturzbecher. 
Wszyscy byli świetnie przygotowani i odpowiedzieli na 
wszystkie pytania, ale chyba pomagały pluszaki - małe, duże, 
średnie..., białe, brązowe, czarne, różowe..., które były naszy-
mi towarzyszami podczas całej uroczystości. W nagrodę każ-

da klasa otrzymała kolorowankę autorstwa 
pani Haliny Sobolewskiej oraz tęczowe mi-
sie... tym razem żelowe od pani dyrektor.  
W tym dniu dowiedzieliśmy się również cieka-
wych informacji na temat misia brunatnego 
oraz obejrzeliśmy przedstawienie teatralne  
z udziałem malutkiego niedźwiadka, którym 
zaopiekowały się dzieci - jego znalazcy. 

Był to miły dzień dla wszystkich misiów, 
ale też dla uczniów, bo mogli mieć w szkole 
przy sobie swojego ulubieńca i poprzytulać się 
do miłego futerka podczas przerw między lek-
cjami. 

                    anita Chorążkiewicz-Sowa

ŚWIęTUJEMY Z MISIEM WOJTKIEM
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Program skierowany jest do dzieci urodzonych w latach 
2007-2013, mających na dzień wykonania szczepienia ukoń-
czone 24 miesiące życia, zameldowanych na terenie powiatu 
poznańskiego, zgodnie ze złożonym pisemnym oświadcze-
niem rodzica / opiekuna prawnego, za wyjątkiem dzieci. które:

- są objęte programem obowiązkowych szczepień ochron-
nych przeciwko zakażeniom 
pneumokokowym na podsta-
wie obowiązujących przepi-
sów prawa,

- przyjęły wcześniej co 
najmniej 1 dawkę szczepion-
ki przeciwko zakażeniom 
pneumokokowym

Zapisy na listę szczepień 
dokonywane są w wyznaczo-
nych placówkach medycz-
nych biorących udział w pro-
gramie (wykaz poniżej). 

Projekt finansowany jest 
w całości ze środków budże-
towych Powiatu  Poznańskie-

go. Akcja szczepień trwa tylko do końca grudnia br. lub do 
wyczerpania zapasów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W dniu szczepienia rodzic/opiekun prawny zobowiązany 
jest oddać w przychodni wypełniony druk /Oświadczenie ro-
dzica/opiekuna prawnego o zameldowaniu dziecka na terenie 
powiatu poznańskiego.

Na ternie Puszczykowa 
placóką biorącą udział w re-
alizacji programu PROFI-
L A K T Y K I  Z A K A Ż E Ń 
PNEUMOKOKOWYCH 
WŚRÓD DZIECI Z POWIA-
T U  P O Z N A Ń S K I E G O  
W ROKU 2015 jest: 

do końca br. potrwa akcja bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci z Powiatu 
Poznańskiego.

Spółka „SaLUS” 
Specjalistyczne 
Poradnie 
Lekarsko – 
Stomatologiczne 
ul. Kraszewskiego 11, 
62-041 Puszczykowo 
tel. 61 89-84-221 

NIE dAJ SZANSY PNEUMOKOKOM

Puszczykowianie bardzo hojnie włączają się w 
każdą akcję podczas, której zbierana jest żywność 

dla potrzebujących. Nie inaczej było i tym razem. 
Podczas zbiórki przeprowadzonej w dniach 4-6 
grudnia br. zebrano miemal 1000 kg żywności.

Po każdej zbiórce żywności przeprowadzonej w naszym 
mieście widać, że nie przechodzimy obojętnie obok kwestu-
jących. Tegoroczna bożonarodzeniowa zbiórka żywności 
w sklepach sieci Społem i Arturo i Biedronka także przynio-
sła wspaniałe efekty. Tradycyjnie mieszkańcy naszego miasta 
okazali się hojni i podzielili się żywnością z potrzebującymi. 
Podczas akcji w koszach wolontariuszy znalazło się prawie 
1000 kilogramów przeróżnych wiktuałów. Po zbiórce cała 
żywność została podzielona przez pracowników Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, (w pakowanie włączyła się tak-
że młodzież z Gimnazjum nr 1) na paczki i rozdana jeszcze 
przed świetami Bożego Narodzenia potrzebującym. 

Akcję w naszym mieście zorganizował MOPS w Puszczy-
kowie pod egidą Wielkopolskiego Banku Żywności. 
Kwestującymi byli wolontariusze z puszczykowskich gimnazjów, 
głównie z Gimnazjum nr 1. Od wielu lat włączają się w nią też 
pszczelarze z Koła Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo, którzy ofia-

rowują miody. Natomiast o bezpieczny transport zebranej żywno-
ści dbają funkcjonariusze Straży Miejskiej w Puszczykowie. 

Dziękujemy wszystkim za to, że okazali dobre serce oraz 
wszystkim, którzy włączyli się w organizację zbiórki. red

PUSZCZYKOWIANIE NIE ZAWIEdlI

W niedzielę, 6 grudnia br. w markecie ARTURO 
wolontariuszkami zbierającymi żywność w świątecznej 
zbiórce były m.in. Weronika i Maja z Gimnazjum nr 1. 
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PAN TADEUSZ W OBRAZACH
3 grudnia br. BMCAK odwiedzili puszczykowscy 
gimnazjaliści. Młodzież wzięła udział w konkursie 
plastycznym pod hasłem: Polowania, kontusze, 
dwory i amory „Pan Tadeusz w obrazach” 
zorganizowanym z okazji 160. rocznicy śmierci 
wieszcza Adama Mickiewicza. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się:
 I miejsce – Olga Woźniak
II miejsce – Joanna Krzyżańska
III miejsce – Agnieszka Górka
Wyróżnienia dostały: Emilia Kowalska, Julia Sobska, 
Maria Chudy, Oliwia Białasik.  
Wszystkim serdecznie gratulujemy!            BMCAK

USTA ANgEliNy
Czy Angelina Jolie naprawdę ma takie usta, czy robiła sobie 
botoks? I co robić, gdy żadna kuracja odmładzająca już nie 
przynosi efektów? – to tylko niektóre z pytań, które padły 
podczas spektaklu Mojego teatru, właśnie pod tytułem „Usta 
Angeliny", gościnnie zagranego na scenie, szczelnie 
wypełnionej sali przy kościele parafialnym pw. Matki Boskiej 
Wniebowziętej w Puszczykowie. Agnieszka Różańska i 
Katarzyna Terlecka, które wcieliły się w bohaterki tej sztuki, 
autorstwa i w reżyserii Marka Zgaińskiego, rozbawiły 
widownię, chociaż dialogi skłaniały także do refleksji, 
oczywiście nad… ulotnością kobiecego piękna.                                   
                                                                                       red

W styczniu Biblioteka Miejska  
im. M. Musierowicz w Puszczykowie 

Centrum Animacji Kultury zaprasza na 
spotkania z Teatrem dla Dzieci 

13.01.2016 
godz. 17:00 „Misiowe mruczani"

20.01.2016 
godz. 11:00 „Wilk i zając” 

27.01.2016 
godz. 11:00 „Piracka wyspa”

Bilety w cenie 5zł  
(dostępne przed spektaklem).

Sala przy Kościele Parafialnym pw. 
Matki Boskiej Wniebowziętej, 

Puszczykowo,
 ul. Kościelna 1 (za Rynkiem)

NIE LICZYŁ GODZIN I LAT 
Nastrojowo, nostalgicznie  
i oczywiście z własnym 
gitarowym, akompaniamentem 
- tak w największym skrócie 
można podsumować 
kameralny koncert Andrzeja 
Rybińskiego, którego 11 
grudnia br. wysłuchali 
miłośnicy jego muzyki 
w Puszczykowie, w sali przy 
kościele parafialnym pw. Matki 
Boskiej Wniebowziętej. 
Wśród zagranych utworów nie 
mogło oczywiście zabraknąć 
jednego z najbardziej znanych 
szlagierów artysty "Nie liczę 
godzin i lat" i "Czas relaksu". 
W świąteczny nastrój 
wprowadziło zaś wspólne  
kolędowanie.                    red
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W tym roku uczniowie postanowili obchodzić Dzień Praw 
Dziecka w sposób szczególny. Zaprosili gości, którzy czytali 
opowiadania o prawach dziecka, a następnie - wspólnie z na-
uczycielami uczestniczyli w lekcji na ten temat. Wśród zapro-
szonych osób znaleźli się: Burmistrz Miasta Puszczykowa - 
Andrzej Balcerek, zastępca Burmistrza - Władysław Ślisiń-
ski, ojciec Proboszcz - Marek Smyk, radni Rady Miasta 
Puszczykowa - Dorota Łuczak-Dydowicz i Małgorzata 
Szczotka, doktor - Zofia Skibińska, prof. Maciej Forycki, po-

dróżnik - Arkady Fiedler, Anna Fiedler, dyrektor PPP - Maja 
Bobrowska, dyrektor Biblioteki Miejskiej - Danuta Mankie-
wicz, pp. Michał i Luiza Kowalonek, Anna Kołeczek-Ber-
czyńska, przedstawiciele Rady Rodziców - Małgorzata Hey-

del-Pobojew-
ska i Joanna 
T o k a r s k a 
oraz olimpij-
ka - Ewa Po-
mes. Ucznio-
wie dyskuto-
wali m.in. na 
temat prawa do miłości i rodziny, prawa do sekretów, prawa 
do nauki. Finałem całej akcji było wspólne spotkanie na boi-
sku szkolnym i wypuszczenie balonów symbolizujących po-
szczególne prawa. 

Natomiast 3 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia 
Praw Człowieka zorganizowano (wspólnie z Gimnazjum nr 
2) Maraton Pisania Listów Amnesty International. Akcja po-
lega na napisaniu listów do prezydentów, królów, premierów, 
prokuratorów państw, w których prawa człowieka są łamane. 
Młodzież z SP 2 i Gimnazjum nr 2 pisała w obronie rodziny 
syryjskiej, po której ślad zaginął, w obronie dziewczynek  
z Burkina Faso, które wydawane są za mąż w wieku 11 lat,  
w obronie satyryka i blogera z Malezji, dziennikarza, którego 
artykuły nie spodobały się reżimowi, kobiety, która straciła 
n ienarodzone  dz iecko,  obrońcy praw cz łowieka  
z Arabii Saudyjskiej i wielu innych.

W maratonie, wzięło udział 39 osób (przede wszystkim 
uczniowie Gimnazjum pod opieką pani Agaty Szymczak), 
Napisano 184 listy w obronie ludzi, którym odebrano prawa, 
a często i nadzieję. Polska akcja „maratonowa” trwa do 13 
grudnia - więc listy wciąż wpływają. Na dzień 8 grudnia na-
pisano 335 listów. Do puszczykowskiego maratonu dołączy-
ło także 27 osób spoza Puszczykowa.                             SP2

MARATON PISANIA lISTóW
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i młodzież z Gimnazjum nr 2 

stanęli w obronie ludzi, których prawa są ograniczane lub 
łamane, włączając się w Maraton Pisania listów.

ANDRZEjKi DlA DZiECi W BiBliOTECE
Jak co roku Biblioteka Miejska im. M. 
Musierowicz Centrum Animacji Kultury 
przygotowała dla dzieci Andrzejki. O wyśmienitą 
zabawę zadbała prowadząca imprezę Anna 
Zimowska oraz nasze wspaniałe wolontariuszki 
Justyna, Alicja, Maja i Zuzanna. Wyklejanie 
wróżb, lanie wosku, rzut butem to zabawy, które 
cieszyły się dużą popularnością podczas 
Andrzejek. Pomimo późnej pory dzieci bawiły się 
fantastycznie. Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za miłą zabawę i zapraszamy na 
kolejne imprezy.                                   BMCAK  
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SPOTKANiE W BiBliOTECE 
4 grudnia w Bibliotece gościła przedstawicielka 
Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu 
pani Anna Wawrzyniak. W ramach wizyty 
przygotowano prelekcję na temat: "Święta Bożego 
Narodzenia w krajach Unii Europejskiej".  
W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2. 
Interesująca prezentacja przeplatana była 
pytaniami zarówno prowadzącej, jak i uczestników. 
Dzieci wykazały się dużą znajomością tradycji 
świątecznych panujących w Unii Europejskiej. 
Spotkanie zakończyło się przekazaniem drobnych 
upominków uczestnikom zajęć.                 BMCAK  

ŚWIąTECZNA ILumINACjA
Chociaż aura za oknami nawet nie 
przypomina zimy, to w Puszczykowie 
świąteczny nastrój w pełni. Tradycyjnie na 
Rynku stanęła już pięknie przyozdobiona 
choinka. Światełkami skrzy się także 
budynek Biblioteki Miejskiej, a także 
wszystkie latarnie świecące na Rynku. 
Wspaniale, oczywiście najlepiej widać to 
po zmroku, prezentują się też ozdoby 
zamontowane na słupach wzdłuż ulicy 
Poznańskiej. Teraz już wszyscy czekaja 
tylko na nieco śniegu, bo wtedy iluminacje 
wyglądają najpiękniej.                          red
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MIKOłAJ NA PUSZCZYKOWSKIM RYNKUMIKOłAJ NA PUSZCZYKOWSKIM RYNKU
Wprawdzie bez sań, bo śniegu ani na lekarstwo, ale punktualnie w południe 6 grudnia do 

puszczykowskich dzieci przyjechał święty Mikołaj. Tradycyjnie, ten najbardziej  
         wyczekiwany przez najmłodszych święty spotkał się z nimi na Rynku. 
          W słoneczne niedzielne południe na Rynku czekało wiele atrakcji nie tylko dla dzieci,  
            chociaż to oczywiście one były głównymi adresatami. W rozstawionym namiocie 
             chętni mogli pomalować swoją bombkę na choinkę, inni ozdabiali pierniczki. 
              Spacerujący po Rynku Mikołaj rozdawał oczywiście prezenty. Chyba każdy na 
              Rynku dostał w prezencie czerwoną czapkę z pomponem i słodki upominek. 
              Później Mikołaj, zasiadł w wygodnym fotelu, rozdawał słodkie prezenty i chętnie 
              pozował do zdjęć.
             Furorę robiła kolejka, której przejazdy dla wszystkich dzieci były oczywiście tego 
             dnia prezentem od św. Mikołaja. 
          Na parterze biblioteki Miejskiej w kąciku plastycznym wykonywano ozdobny 
                    długi łańcuch, który razem z wykonanymi przez dzieci bombkami zawisł  
                              na choince na Rynku. Aby rodzice nie czuli się pokrzywdzeni, 
                                     dla nich na Rynku stanęły stragany z przepięknymi 
                                         ręcznie robionymi ozdobami świątecznymi.
                                          Organizatorami Mikołajek byli: biblioteka Miejska 
                                                  i Urząd Miejski w Puszczykowie.             red 
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NAGROdY dlA NAJZdOlNIEJSZYCHNAGROdY dlA NAJZdOlNIEJSZYCH

Jak mówiła Małgorzata Hempowicz, Przewodnicząca Rady Miasta, w tym roku 
nagrody oraz wyróżnienia komisja przyznała rekordowej liczbie 53 ucz niów i studen-
tów.  

– Jestem dumny, że w naszym mieście jest tak wielu zdolnych, utalentowanych 
i pracowitych młodych ludzi rozsławiających Puszczykowo nie tylko w Polsce, ale 
też poza jej granicami – mówił do laureatów burmistrz Andrzej Balcerek. 

Nagrody w szczelnie wypełnionej sali przy kościele parafialnym pw. Matki Boskiej 
Wniebowziętej wręczali przewodnicząca Rady Miasta oraz jej zastępca Tomasz Poto-
cki, a osiągnięcia za które zostali uhonorowani puszczykowianie przybliżała Małgo-
rzata Szczotka, przewodnicząca Komisji Edukcji, Kultury i Sportu. 

Po wręczeniu nagród i pamiątkowej sesji zdjęciowej na scenie pojawił się ilu-
zjonista, który ku uciesze najmłodszych, do swoich pokazów zaprosił wielu wi-
dzów. Za efektowny i pełen humoru pokaz został nagrodzony gromkimi brawami.                                 
                                                                                                                             red

Już po raz dziewiąty, najbardziej uzdolniona młodzież 
z naszego miasta odebrała nagrody i wyróżnienia przyznawane przez 

Radę Miasta Puszczykowa. Nagrody są wyróżnieniem indywidualnym 
dla uczniów, których zainteresowania wykraczają poza programy 
szkolne i którzy wykazują się znaczącymi osiągnięciami w nauce, 
sporcie, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej oraz zadaniach 
promujących Puszczykowo. 
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Nagrodę w wysokości 150 zł otrzymuje:  
MATEUSZ FABiSiAK - lekkoatleta, m.in. 9. miejsce na Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w biegu na 3000 m z przeszkodami. 
jOANNA FRąCKOWIAK- uczestniczka zawodów sportowych 
różnych konkurencji. Uzyskała średnią ocen 5,33. Za osiągnięcia na-
ukowe w minionym roku szkolnym otrzymała „Srebrną tarczę". 
MAgDAlENA gRABiA - uczestniczka zawodów sportowych 
różnych konkurencji. Uzyskała średnią ocen 5,64. Za osiągnięcia na-
ukowe w minionym roku szkolnym otrzymała „Złotą tarczę". 
AlEKSANDRA jACKOWiAK - zawodniczka w różnych konku-
rencjach. Brała udział w konkursach wiedzy na etapach wojewódzkich. 
gRZEgORZ jANASZEK - osiąga lokalne sukcesy w narciar-
stwie oraz badmintonie. 
mIKOŁAj PAISERT - wziął udział w Ogólnopolskim Dyktandzie 
Szkolnym. Uzyskał średnią ocen 5,9. 
ANNA PRENDKE - uzyskała średnią ocen 5,58. Za osiągnięcia 
naukowe w minionym roku szkolnym otrzymała „Srebrną tarczę". 
ZOFiA SOBiERAj - uzyskała średnią ocen 5,64. Wzięła udział  
w szkolnych etapach Wojewódzkiego Konkursu: Matematycznego, 
Języka Polskiego i Przyrodniczego. 
AlEKS ZAjDEl - judoka, zajął m.in. 5. miejsce w ogólnopolskim 
X Rawickim Turnieju Judo. 
SANCjA ZiAjA - śpiewa i tańczy w Folklorystycznym Dziecięcym 
Zespole „Cepelia — Poznań", z którym występuje w kraju i za granicą.
Nagrodę w wysokości 300 zł otrzymuje:  
FRANCiSZEK DyDOWiCZ - uzyskał tytuł finalisty w 44. Olim-
piadzie Biologicznej. Posiada osiągnięcia w dziedzinie biologii. 
ANgEliKA gARCZyK - zajęła 2. miejsce w Powiatowych Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej Powiatu Poznańskiego w pchnięciu kulą. 
Uzyskała średnią ocen 5,5. 
jAN HAŃCKOWIAK - uczestnik konkursów przedmiotowych  
i plastycznych oraz koncertów gitarowych. Wyróżniony w Międzynaro-
dowym Konkursie „Kangur Matematyczny". Uzyskał średnią ocen 5,9. 
MARTA jAjCZyK - lekkoatletka, osiąga dobre wyniki w konkuren-
cjach biegowych, m.in. 3. miejsce w finale wojewódzkim Gimnazjady  
w sztafecie szwedzkiej. Uzyskała średnią ocen 5,38. 
PAMElA jAKUBOWSKA - sukcesy wojewódzkie w rzucie mło-
tem i pchnięciu kulą. Zajęła 1. miejsce w Polsce w drużynowym kon-
kursie biologicznym o zdrowym trybie życia. 
WiKTORiA KlEiBER - uczestniczka zawodów sportowych róż-
nych konkurencji oraz konkursów wiedzy. Uzyskała średnią ocen 5,82. 
ZOFiA KROMOliCKA - osiągnięcia w tenisie zimnym w grze 
pojedynczej i podwójnej. 
HuGO KWAŚNIEWSKI - osiągnięcia ogólnopolskie w tenisie 
ziemnym, m.in. brązowy medal Mistrzostw Polski Krasnali do lat 10  
i 1. miejsce w Wojewódzkim Turnieju Tenisowym „Head Cup Tenis 10". 
mIKOŁAj LIPIŃSKI - wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur Matematyczny". Uczestnik konkursów logicznego myślenia - 
Genius Logicus i Genius Memoriam. Uzyskał średnią ocen 5,8. 
ZOFIA ŁÓj - osiągnięcia w konkursach matematycznych, m.in. bar-
dzo dobry wynik w Międzynarodowy Konkursie „Kangur Matematycz-
ny". Uzyskała średnią ocen 5,9. 
AlEKSANDRA MAKOSZ - laureatka Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Polskiego. Uzyskała średnią ocen 6,0.

WiKTORiA MAZUR - uczestniczka zawodów sportowych różnych 
konkurencji w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych. 
jAKUB MAZUREK - osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódz-
kim w badmintonie i judo. Zdobywca 1. miejsca w indywidualnych Mi-
strzostwach Wielkopolski w Judo GIMNAZJADA. Średnia ocen 5,26. 
jAKuB mIKOŁAjCZAK - osiągnięcia w badmintonie m.in. 3. 
miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Młodzików Młodszych w Badmin-
tonie. 
MAjA MORAWSKA - osiągnięcia w tenisie ziemnym oraz sukce-
sy wokalne. Laureatka 2. miejsca na 9. Międzyszkolnego Festiwalu 
Piosenki „Małolata". 
ZOFiA PAjSZCZyK - zdobywczyni miejsc medalowych w Akade-
mickich Mistrzostwach Polski w Karate w konkurencjach kumite i kata. 
mACIEj POPŁONYK - osiągnięcia w żeglarstwie. Zdobywca  
5. miejsca w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w klasie 
Optimist. Uzyskał średnią ocen 5.27. 
KATARZyNA RATAjCZAK - laureatka ogólnopolskich i między-
narodowych konkursów skrzypcowych. 
mICHAŁ SAmCIK - zdobywca 1. miejsca na 12. Międzynarodo-
wych Mistrzostwach Polski Wushu w konkurencji Taijiquan Broń Długa. 
FILIP SKIBIŃSKI - ogólnopolskie sukcesy w pływaniu, m.in. zdo-
bycie 3. miejsca w klasyfikacji generalnej Wielkopolskiej Ligi Pływackiej 
Klas Szóstych. 
jAN STACHECKi - ogólnopolskie sukcesy w pływaniu, m.in. zdo-
bycie 1. miejsca w Zawodach Pływackich Szkół Niepublicznych. 
jAKUB STANDAR - badmintonista, zajął m.in. 3. miejsce w Ogól-
nopolskim Turnieju Młodzików Młodszych Gier Parami w Słupcy. 
MARTyNA SyKUlSKA - osiąga sukcesy w festiwalach piosenki. 
Śpiewa w zespołach „Lumikulu", „Lupetti" i „Piosenkowej krowie". Uzy-
skała średnią ocen 5,4. 
KAjA WESOŁOWSKA - odnosi sukcesy w konkurencjach biego-
wych. Zajęła 1. miejsce w biegu na 60 n-i przez płotki w Halowych 
Mistrzostwach Wielkopolski w Kaliszu. 
NATAliA ZAWADA - uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie 
„Odyseja Umysłu". Uzyskała średnią ocen 5,82.
Nagrodę w wysokości 550 zł otrzymuje: 
PAWEŁ BAKuN - badmintonista z ogólnopolskimi sukcesami. Za-
jął 2. miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Badmintona NETTO CUP 
2015. 
ANNA CHWAŁCZYŃSKA - utalentowana wokalnie, laureatka 
konkursów piosenki. Nagrywa kolejną płytę z cyklu „Mali Artyści". 
ANNA CZOMBiK - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Chemicz-
nego. Uzyskała średnią ocen 5,6. 
mICHAŁ GOLAŃSKI - laureat Wojewódzkiego Konkursu Mate-
matycznego. Osiągnął bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Kon-
kursie „Kangur Matematyczny". Na sprawdzianie gimnazjalnym uzy-
skał maksymalną liczbę punktów. 
STANISŁAW jANKOWSKI - laureat Międzynarodowego Kon-
kursu Matematycznego Pangea. Zajął 3. miejsce w województwie  
w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Alfik. 
mATEuSZ KĘDZIORA - sukcesy ogólnopolskie w badmintonie. 
Zdobył złoty medal w grze podwójnej na Ogólnopolskim Turnieju Ju-
niorów Młodszych oraz złoty medal w grze podwójnej na XIX Ogólno-
polskim Turnieju Noworocznym Juniorów.                       cd na str 20
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AliCjA liS - ogólnopolskie sukcesy w tańcu Hip-Hop i 
Dance Show oraz występy zagraniczne. Uczestniczka kon-
kursów językowych. Uzyskała średnią ocen 5,64. 
KAROLINA PŁAZA - ogólnopolskie sukcesy w snowbo-
ardzie. Powołana do kadry narodowej Juniorów PZN. Zajęła 
5. miejsce w Pucharze Polski w snowboardzie. Uzyskała 
średnią ocen 5,8. 
ADAM RATAjCZAK - laureat zawodów centralnych 28. 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Średnia 
ocen 5,25. 
AmELIA TĘŻYCKA - laureatka Ogólnopolskiego Kon-
kursu Języka Angielskiego „FOX". Osiąga dobre rezultaty w 
skoku wzwyż i czwórboju atletycznym. Uzyskała średnią 
ocen 6,00. 
mICHALINA TĘŻYCKA - wszechstronnie uzdolniona, 
podobnie jak jej starsza siostra. Osiąga sukcesy plastyczne 
i sportowe, zajęła m.in. 3. miejsce w skoku wzwyż dziewcząt 
w Finałach Wojewódzkich Czwartków Lekkoatletycznych w 
Poznaniu. Uzyskała średnią ocen 6,0. 
ZYTA WESOŁOWSKA - mistrzyni wielkopolskich szkół 
gimnazjalnych w skoku wzwyż oraz zdobywczyni dwóch brą-
zowych medali na Halowych Mistrzostwach Wielkopolski 
Juniorów Młodszych w skoku wzwyż i w soku w dal. 
MARCEliNA WiNKOWSKA - zajęła 3. miejsce w bie-
gu na 100 m przez płotki na Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych oraz 4. miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w biegu na 100 m. 

Nagrodę w wysokości 800 zł otrzymuje:  

ZUZANNA BARTCZAK - wybitne osiągnięcia arty-
styczne. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz rektora Uniwersytetu Artystycznego w Pozna-
niu. Inicjatorka różnego rodzaju projektów artystycznych. W 
ostatnim roku akademickim uzyskała średnią ocen 5,11. 
ALAN CZYŻ - osiąga sukcesy ogólnopolskie w wyścigach 
kartingowych. Został mistrzem Polski w kategorii MŁODZIK. 
mIESZKO KWAŚNIEWSKI - osiąga ogólnopolskie i 
międzynarodowe sukcesy w tenisie ziemnym. Finalista Mię-
dzynarodowego Turnieju Tenisowego ITF v, deblu w Czarno-
górze. Zdobywca 3. miejsca Mistrzostw Polski Juniorów. 
PRZEmYSŁAW mICHOCKI - osiąga ogólnopolskie i 
międzynarodowe sukcesy w tenisie ziemnym. Zdobywca 
miejsc medalowych w indywidualnych i drużynowych turnie-
jach w Polsce i za granicą. 
WiKTORiA RUTKOWSKA - osiąga ogólnopolskie i 
międzynarodowe sukcesy w tenisie ziemnym. Jest Halową 
Mistrzynią Polski w grze singlowej w kategorii kadetek do lat 
16. 

cd ze str. 19

ŚWIĘTY ANDRZEj CI uKAŻE, CO CI LOS 
PRZYNIESIE W DARZE”  
Wróżbita, wróżka, cyganka prawdę ci powie..., ale 
przede wszystkim zapewni super zabawę. W naszej 
szkole można było spotkać taką osobę w piątek 
27.11.2015 r., gdyż ten dzień poświęcony był wróżbom 
andrzejkowym. Na korytarzu szkolnym wróżbici z klas 
1-3 rozstawili swoje magiczne stoły, a na nich kule, karty, 
kubeczki, talerzyki, koperty, czarodziejskie serca, 
ciasteczka z wróżbą, oj działo się... Uczniowie chętnie 
się ustawiali w kolejkach, aby dowiedzieć się, co ich 
czeka w przyszłości, a może dzisiaj, jutro, za tydzień. 
Odwiedzając poszczególne gabinety wróżb dzieci 
zbierały pieczątki, po zapełnieniu całej karty wróżb 
otrzymali miłą niespodziankę. Ten dzień był pełen 
wrażeń, uśmiechu i ciekawości. Komu spełniła się już
wróżba???                           Anita Chorążkiewicz-Sowa

PERKUSjE PONAD WSZySTKO
6 listopada br., na lekcji muzyki w klasie Ie w SP nr 2 
pojawił się gość specjalny - pani Iwona Grenda. Mama 
Ewy przygotowała dla wszystkich dzieci miłą 
niespodziankę. Przyniosła do szkoły różnego rodzaju 
instrumenty perkusyjne membranowe. Uczniowie mogli 
nie tylko poznać ich budowę i usłyszeć wiele 
ciekawostek na ich temat, ale i na nich pograć. Bardzo 
spodobało się wszystkim również podsumowanie lekcji, 
którym były zagadki na temat instrumentów 
muzycznych. 
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PASjE mŁODYCH CZYTELNIKÓW
W grudniu, na parterze budynku 
Biblioteki Miejskiej możemy obejrzeć 
wystawę prac plastycznych Idy Król, 
uczennicy klasy III SP I  
w Puszczykowie. Motywem 
przewodnim autorki były książki 
poświęcone przygodom Harrego 
Pottera autorstwa Joanne Kathleen 
Rowling. Ida wykazała się olbrzymią 
wyobraźnią tworząc serię przedmiotów  
i postaci, o których czytała. Staranność 
wykonanych prac oraz oryginalne 
podejście do tematu, odwaga  
w operowaniu kreską i kolorem, to 
cechy charakteryzujące jej prace. 
Swoją wystawą udowadnia, że książki 
mogą być bardzo inspirującym polem  
działania twórczego.  
Zapraszamy do odwiedzenia Biblioteki 
w imieniu autorki.                   BM CAK
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Jak co roku zapraszamy dzieci pozostające podczas ferii 
zimowych w mieście do skorzystania z oferty przygotowanej 

przez naszą bibliotekę. Z pewnością każdy znajdzie coś ciekawego 
dla siebie

WARSZTATy ARTySTyCZNE
Zapraszamy dzieci w wieku od 6-10 lat na warsztaty artystyczne.  
W programie:
- sztuka pantomimy, warsztaty baloniarskie, zajęcia z akrobatyki i żonglerki
- Beatboxer
- wykonywanie ozdób karnawałowych z nieprzydatnych na pierwszy                   
   rzut oka rzeczy
-  warsztaty taneczne 
Zajęcia od 18 - 22.01.2015 r. w  godz. 10.00 – 13.00.
Koszt udziału 50 zł za tydzień.
Zapisy w Bibliotece Miejskiej lub pod numerem telefonu 61 819 46 49.                  
Liczba miejsc ograniczona. 

BiBliOTEKA DlA DZiECi
(Oddział Dziecięcy, ul. Rynek 15, Puszczykowo):

Zajęcia plastyczne: „Nuda nie dla mnie" Podczas zajęć uczestnicy po-
znają różne techniki plastyczne. Dowiedzą się, w jaki sposób można wyko-
nać oryginalny, niedrogi prezent z papieru, sznurków, guzików, kleju i in-
nych przedmiotów codziennego użytku. 

Gry planszowe: „Ferie w bibliotece nie są nudne” - gry planszowe, kar-
ciane oraz szachy. Będzie można poznać wspaniały świat gier planszowych, 
zapewniając przy tym sposób na świetną zabawę w gronie wielu osób połą-
czoną ze zdrową rywalizacją, a do tego sporo przyjemności i emocji.

KuRS FOTOGRAFII DLA mŁODZIEŻY
(gimnazjum, liceum)

Czas trwania kursu: 12 godzin, dwa razy w tygodniu po 2 godziny.
Zajęcia w studio i w plenerze w małych grupach do 10 osób. Prowadzący 
- Włodzimierz Kowaliński.

Program zajęć:
- nauka posługiwania się aparatem fotograficznym ,
- umiejętność dokonywania właściwego pomiaru światła, ustawianie 
  pożądanej ekspozycji,
- poznanie zasad funkcjonowania aparatu, optyki, 
  różnych źródeł światła,
- wiadomości o estetyce obrazu: kompozycja, oświetlenie, 
  głębia ostrości, zapis czasu w fotografii,
- zapoznanie się z podstawową obróbką zdjęć w prostym, 
  darmowym programie komputerowym,
- pokaz multimedialny – historia fotografii od jej powstania do czasów 
  współczesnych.

Koszt kursu: 120 zł od osoby
Zapisy: Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury  
w Puszczykowie tel. 0618 194 649

ZAPRASZAMy

FERIE  
W bIblIOTECE

MURAlE  
Od początku roku szkolnego 
2015/16 uczniowie klas drugich  
i trzecich, pod opieką pani 
Agnieszki Jagiełło, ozdobili 
zewnętrzne mury szkoły 
zaprojektowanymi na lekcjach 
muralami. Wszystkie prace zostały 
wykonane własnoręcznie przez 
uczniów naszego gimnazjum.
Serdecznie zapraszamy do 
oglądania zdjęć „zza kulis” oraz 
finalnych efektów.

igA NA PODiUM.
Iga Postaremczak z klasy 5 b SP 
nr 1 w Puszczykowie, zajęła drugie 
miejsce w X Jubileuszowym 
Turnieju Rzeźbiarskim w Mosinie. 
Tematem konkursu było Okno. W 
tym roku w konkursie wzięło udział 
około osiemdziesiąt osób.      H. S
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Puszczykowianka Urszula Krzyżańska, wolontariuszka w poznańskim Hospicjum Palium, zdobyła główną 
nagrodę w konkursie o tytuł Poznańskiego Wolontariusza Roku w kategorii  50+. Uroczysta gala wręczenia 

nagród odbyła się 3 grudnia w Centrum Kongresowo-dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu.

WOlONTARIUSZKA ROKU Z PUSZCZYKOWA!

Galę rozpoczęli swoimi przemówieniami prezydent Po-
znania Jacek Jaśkowiak oraz założyciel Hospicjum Palium 
prof. Jacek Łuczak. Nagrody i wyróżnienia były przyznawane 
w pięciu kategoriach: młodzieżowej, indywidualnej, 50+, ze-
społowej oraz wolontariat pracowniczy. Gala była uroczystym 
zwieńczeniem konkursu, który nagradza i wyróżnia wolonta-
riuszy, docenia ich codzienną pracę i wysiłek, jaki w nią wkła-
dają. Jest formą podziękowania za działanie na rzecz potrze-
bujących mieszkańców Poznania. Wielu nagrodzonych wo-
lontariuszy podkreślało, że najważniejsza jest dla nich satys-
fakcja z pomagania innym, zdobywanie umiejętności społecz-
nych i nowe kontakty. Nagroda jest nie tylko uznaniem, ale 
także pomocą - posługiwanie się tytułem Poznańskiego Wo-
lontariusza Roku pozwala rekrutować nowych wolontariuszy, 
docierać do sponsorów czy mediów. Gala była okazją do roz-
mów oraz poznania się osób pomagających potrzebującym. 
Uroczystość zakończył koncert zespołu Luxtorpeda. 

Konkurs o tytuł Poznańskiego Wolontariusza Roku był 
organizowany po raz szesnasty. Jego celem jest promowanie 
idei wolontariatu, nagradzanie i wyróżnianie osób, grup i or-
ganizacji, których aktywność na tym polu jest ponadprzecięt-

na. Kandydatów zgłaszają mieszkańcy miasta Poznania. Pani 
Urszuli Krzyżańskiej gratulujemy przyznania nagrody oraz 
tak zaszczytnego tytułu!

Do wspólnego działania postanowiliśmy zaprosić także 
mieszkańców Puszczykowa – 8 grudnia odbyły się warsztaty 
robienia ozdób świątecznych z makaronu. Efekty ich pracy 
można obejrzeć na Facebooku Klubu Puszcza. 

Teraz, jak co roku, szykujemy się do 
spotkania wigilijnego. Dzieci napisały już 
listy do Gwiazdora, wspólnie ułożyliśmy 
świąteczne menu i 18 grudnia wszyscy ra-
zem zasiądziemy do stołu. Będą życzenia, 
pyszne jedzenie i oczywiście wymarzone 
prezenty. Będzie też choinka. Zazwyczaj 
tworzymy ją sami z dostępnych materiałów, 
dzięki czemu mamy niepowtarzalne i zaska-
kujące swoim designem „drzewka”. W tym 
roku wybraliśmy jednak bardziej tradycyj-
ną, ale nie mniej barwną, formę. 

Powolutku zmierzamy do końca 2015 
roku. Dzieci odrabiają lekcje i uczą się 

wspólnie z terapeutami, chcąc jak najlepiej zakończyć pierw-
szy semestr. Zamknęliśmy akcję zbierania orzechów dla nie-
dźwiedzi z Poznańskiego Zoo. Borys i Misza dostali od nas 
piękny prezent na Mikołaja. 

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażo-
wanym w zbiórkę.

Złożyliśmy także ofertę dalszego prowa-
dzenia Klubu Puszcza i mamy nadzieję, że 
ponownie spotkamy się w styczniu. A póki 
co bardzo dziękujemy wszystkim sympaty-
kom Klubu Puszcza, osobom wspierającym, 
służącym radą i dbającym, by to miejsce 
przy Wysokiej 1 było otwarte, przyjazne  
i kolorowe. Życzymy Wam Wesołych Świąt 
i szczęśliwego Nowego Roku!

Kierownik KLUBU PUSZCZa
Justyna Walkowiak 

NIEdźWIEdZIE, MAKARON I CHOINKA, CZYlI 
GRUdZIEń W KlUbIE PUSZCZA
Grudzień tego roku przywitał nas wiosenną pogodą. W Klubie Puszcza rozpoczęliśmy przygotowania do 

świąt. Najważniejszym przedsięwzięciem jest tworzenie ozdób świątecznych - wszyscy kleją, lepią, 
wycinają, szyją, malują, rysują i składają. 
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Jesienna Odra 2015 
Zawody, które odbyły się nad Odrą stanowiły ukoronowa-

niem sezonu wędkarskiego 2015. W tym roku termin zawo-
dów zbiegł się z 65. rocznicą działalności Okręgu PZW w 
Poznaniu, dlatego też najwyższym trofeum, które czekało na 
zwycięzcę był puchar ufundowany przez zarząd koła. 

18 października, zbiórkę wyznaczono na godz. 5. Kolega 
Sławomir Mika, zebrał wszystkich zawodników w dwugo-
dzinną podróż nad wody Okręgu PZW w Zielonej Górze. Na 
miejscu pogoda dopisała, więc zawodnicy udali się jak naj-
szybciej na wybrane miejsca, aby rozpocząć wędkowanie. 
Niestety ryba nie brała, a stan wody pozostawiał wiele do 
życzenia. Pobliski prom w związku z bardzo niskim pozio-
mem wody nie kursował, ku niezadowoleniu zawodników. Po 
czterech godzinach zmagań dokonano ważenia. Pierwsze 
miejsce, z wagą 2,350 gr., zajął  Michał Polowczyk, na dru-
gim stopniu podium stanął Stanisław Szulc (670 gr.). Trzecie 
miejsce przypadło Przemysławowi Stefaniakowi (590 gr.). 
Wręczenie upominków i poczęstunek zakończyły zawody.

Jesienny czyn wędkarski 2015
25 października wędkarze z puszczykowskiego Koła nr 

41 zadbali o ochronę środowiska. Sprzyjająca aura spowodo-
wała, iż drugi raz w tym roku, społecznie, zajęli się sprząta-
niem terenów, od domków WPN do przystani na Niwce,  
z zalegających tam śmieci. Wyniki sprzątania to około 30 
worków ze śmieciami, w tym kilkumetrowe wykładziny, rzu-
cone tuż przy zejściu na Zakole Warty. 

W ostatnich latach zauważalna jest poprawa. Tereny nad-
warciańskie w Puszczykowie są mniej zaśmiecane. Śmieci 
pozostawione w przeważającej większości to drobne odpady: 
butelki, torby foliowe i inne „małe” odpady. 

Po zakończeniu czynu wszyscy udali się na poczęstunek 
pod „domki WPN”.

Spotkanie Opłatkowe Koła
W piątek, 11 grudnia członkowie Koła spotkali się w Re-

stauracji Nova na spotkaniu opłatkowym. Jak co roku odwie-
dził nas Burmistrz Andrzej Balcerek, Komendant Straży 
Miejskiej Dariusz Borowski i Sławomir Mika. Spotkanie 
rozpoczął prezes Przemysław Stefaniak witając przybyłych 
gości i członków Koła. W tym dniu jednak musieliśmy za-
cząć od sprawy najwyższej wagi. W związku z planami Mi-
nisterstwa Ochrony Środowiska ws. „Białej Księgi Złóż Ko-
palnych”, a konkretnie włączenia terenów Puszczykowa pod 
eksploatację górniczą węgla brunatnego, prezes koła odczytał 

pismo protestacyjne, które przedstawia negatywne stanowi-
sko Zarządu Koła co do planów Ministerstwa i żąda wyłącze-
nia trenów Puszczykowa spod ewentualnej eksploatacji. Pan 
Burmistrz Andrzej Balcerek podzielił niepokój zarządu i za-
chęcał do zgłaszania uwag w wyżej wymienionej sprawie.

Wystąpienia stanowiły pierwszą część spotkania, później 
przeszliśmy do uhonorowania nestorki i nestora koła. Pani 
Kazimiera Gust i Pan Mieczysław Rakowski otrzymali z rąk 
prezesa pamiątkowe statuetki wraz z dyplomami okolicznoś-
ciowymi za wieloletnią działalność na rzecz Koła. 

Spotkanie opłatkowe nie mogłoby się odbyć bez dzielenia 

się opłatkiem, prezes Przemysław Stefaniak złożył wszystkim 
przybyłym życzenia zdrowia i spokoju, po czym koledzy i 
koleżanki dzielili się opłatkiem składając najróżniejsze ży-
czenia. Po tej części zasiedliśmy do poczęstunku i rozmów. 
Miła i profesjonalna obsługa Restauracji Nova, pozwoliła że 
mogliśmy poczuć się jak w domu.             adam Stefaniak

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy serdecznie podziękować

za dotychczasową współpracę
oraz złożyć pracownikom Urzędu Miejskiego, 

Panu Burmistrzowi, Członkom koła, 
Przyjaciołom i Sympatykom

moc gorących życzeń, zdrowia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności, 

aby zbliżający się Nowy Rok 
przyniósł wiele sukcesów.

WędKARSKI SEZON ZAKOńCZONY
W minionych tygodniach puszczykowscy wędkarze uczestniczyli w ostatnich, w tym roku, zawodach oraz 

wzięli udział w czynie wędkarskim. W przedświetecznej atmosferze spotkali się także na tradycyjnym 
wędkarskim opłatku. 
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listopad i grudzień są miesiącami melancholijnym. 
Pogoda jest deszczowa, wieczorami podnoszą się  

mgły, a liście opadają na ziemię odkrywając surowy, 
tajemniczy krajobraz. Jak to pisał Adam Mickiewicz 
w „dziadach” - „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, 
Co to będzie, co to będzie?”. być może warto w tym 
szczególnym czasie zainteresować się tajemniczymi 
opowieściami z przeszłości Puszczykowa, 
przekazywanych głównie poprzez opowieści ustne. 
Jest to przecież najstarszy zwyczaj ludzkości, 
sięgających czasów plemiennych i 
przedchrześcijańskich.  

Jedną z takich legend spisał profesor J. W. Szulczewski, 
doskonały znawca Wielkopolskiego Parku Narodowego  
i Puszczykowa. Na terenie naszego miasta w czasach przed 
chrztem Polski żyło plemię Puszczyków, których wodzem był 
Luboń. Wiedli oni życie myśliwych i bartników. Piękna Sła-
wa, siostra Lubonia, żyła w grodzie Mieszka I. Po przyjeź-
dzie Dąbrówki z Czech i przyjęciu chrztu przez możnowład-
ców Polski, Sławę odesłano rodzinie. Poganie odsunięci od 
wpływów na dworze książęcym zaczęli się buntować. Doszło 
do zbrojnej rozprawy między Mieszkiem I i jego drużyną  
a Luboniem i jego sprzymierzeńcami. W lesie na pagórkach 
za dzisiejszym kościołem w Puszczykowie odbyła się bitwa, 
w wyniku której rozgromiony został ród Puszczyków.

Jeden z mieszkańców opowiedział mi ciekawą historię na 
temat nimfy Rusałki. Jak wiadomo, Warta od wieków służyła 
mieszkańcom Puszczykowa. W wodach rzeki mieszkała po-
noć nimfa Rusałka, która ukazywała się chłopcom jako pięk-
na, młoda dziewczyna, z rozpuszczonymi włosami. Na po-
czątku XX wieku Puszczykowo i Puszczykówko stały się 
bardzo popularnymi letniskami i nad Wartę przyjeżdżało 
wielu mieszkańców Poznania. Nimfa Rusałka zaczęła zbierać 
swoje żniwo. W celu obłaskawienia demonicznego bóstwa  
w noc Kupały organizowano Wianki na Warcie. W ten sposób 
starano się okiełznać niebezpieczną istotę.

Pewna mieszkanka Puszczykowa opowiedziała mi legen-
dę o zakochanej parze, która letniego dnia wybrała się nad 
jezioro Góreckie. Działo się to przed wojną, kiedy jezioro to 
było ulubionym miejscem kąpielowym mieszkańców Pusz-
czykowa. Woda w gorące dni zawsze była chłodna i orzeź-
wiająca. Wspomniana para spokojnie odpoczywała nad wodą, 
ciesząc się słońcem i piękną pogodą. Zakochani pływali ra-
zem pośrodku jeziora, gdy nagle rozpętała się olbrzymia bu-
rza. Nie mogli wydostać się na brzeg, a jezioro wciągnęło ich 
na samo dno. Ciał nigdy nie odnaleziono. Podobno zakocha-
ni wychodzą tylko w jeden letni dzień na brzeg, 

HISTORIE TAJEMNICZE  
Z PUSZCZYKOWA ROdEM

żebyspędzić razem ze sobą czas 
W czasie II wojny światowej Puszczykowo i okolice stały 

się miejscem zamieszkania dla najwyższych władz Kraju 
Warty. Nad jeziorem Góreckim Namiestnik Rzeszy na Kraj 
Warty Arthur Greiser postanowił wybudować swoją rezyden-
cję. W 1940 roku wykarczowano las oraz zniwelowano 
wzgórze Widok. Ziemię z tego wzgórza wywieziono wago-
nikami do pobliskiego jeziora. Mieszkańcy Puszczykowa 
relacjonowali, że w pobliżu rezydencji zlokalizowano schron 
przeciwlotniczy, który ukryty był pod powierzchnią ziemi. 
Materiały źródłowe potwierdzają plany takiego obiektu. Jed-
no z wyjść miało prowadzić za mur ogrodu, a drugie do piw-
nicy siedziby Greisera. Niestety, do dzisiaj nie odkryto obiek-
tu. Wiele legend  również otacza dawny dom wypoczynkowy 
„Lech” położony w lesie nadwarciańskim. W czasie wojny 
znajdował się tam szpital niemieckiego wojska. Mieszkańcy 
twierdzą, że w pobliżu wybudowany został podziemny 
schron, jednak jego miejsce nie zostało ustalone.

W samym Puszczykowie elita Kraju Warty przejęła luksu-
sowe przedwojenne wille. Jedną z nich była rezydencja Deier-
lingów, w którym dzisiaj znajduje się Przedszkole nr 3 „Leśni 
Przyjaciele”. Według relacji, siedzibę miał tam jeden z dowód-
ców organizacji paramilitarnej na Wielkopolskę. U Niemca, 
który mieszkał w rezydencji, pracowała polska służba. Pewne-
go dnia jedna ze służących potknęła się wchodząc schodami  
z piwnicy (gdzie znajdowała się kuchnia), niosąc tacę wypeł-
nioną jedzeniem i zastawą stołową. Upadek był tak nieszczęśli-
wy, że kobieta skręciła kark. Od tego czasu duch służącej ponoć 
straszy w budynku, jednak jak mówią ci, którzy go spotkali, nie 
jest groźny. Służąca pojawia się zarówno w dzień, jak  
i w nocy. O jej obecności świadczą też odgłosy sprzątania, bądź 
stukającej porcelany. Ostatnio tego ducha widział Pan Szymon.

W Puszczykowie krąży jeszcze wiele legend i opowieści 
z przeszłości, które nie zostały wyjaśnione. Osoby posiadają-
ce informacje o tajemniczych miejscach i historiach z Pusz-
czykowa zapraszam do kontaktu pod adresem poczty elektro-
nicznej krzyzanskimaciej@gmail.com oraz pod numerem 
telefonu 508 467 405. Może uda nam się wspólne rozwikłać 
jakieś tajemnice.

Członek koła historycznego
Maciej Krzyżański
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Gospodarze jak zwykle zaprosili na to szczególne popo-
łudnie wielu znamienitych gości oraz podopiecznych domów 
opieki, warsztatów terapii zajęciowej z całej Wielkopolski. 

Tradycją tego przedświątecznego spotkania są mini-spek-
takle rozpoczynające wieczór. W role aktorów wcielają się 
oczywiście gospodarze czyli podopieczni puszczykowskiego 
Domu Pomocy Maltańskiej. W tym roku niepełnosprawni 
artyści przedstawili spektakl o pięciu Aniołach, którzy odby-
wali podróż w poszukiwaniu miejsca na zasianie "dobrego 
ziarna". 

 Tradycyjnie po występie były życzenia i wspólne łamanie 
opłatkami, poświęconymi przez o. Adama Smyka, probosz-
cza gościnnej parafii, pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. 

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

Od kilku lat „Wieczór z Aniołami” organizowany jest  
 

w sali im. Jana Pawła II, funkcjonującej w kościele pw. św. 
Józefa w Puszczykowie.                                                   red

ANIOłY PRZYlECIAłY dO PUSZCZYKOWA
Tradycyjnie na Wieczór z Aniołami organizowany rokrocznie przez dom Pomocy Maltańskiej w 

Puszczykowie zjechało się kilkuset gości z całej Wielkopolski. W tym roku spotkanie miało szczególny 
charakter, ponieważ dom obchodził 15 rocznicę działalności. 

AbOlICJA W bIblIOTECE
Dawno, dawno temu wypożyczyłeś książki z naszej Biblioteki. 

Czas mija, a książki nadal leżą na półce...Pora je oddać.
Drogi Czytelniku ! 

PRZYjDŹ DO NAS od 21.12.2015 r. do 30.01.2016 r. 
ODDAJ KSIĄŻKI I SKORZYSTAJ Z ABOLICJI !            ZA PRZETRZYMANE NIE ZAPŁACISZ KARY!

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

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe zaprasza 
na 22. Mistrzostwa Puszczykowa w Narciarstwie 

Alpejskim, biegowym i Snowboardzie, które odbędą 
się w Karpaczu w dniach 26-28 lutego 2016 roku. 

ZAKWATEROWANIE
Hotel Mercure -  www.skalnykarpacz.pl/
Domki bacówki - www.bacowki.wczasy.net.pl/
*Za zakwaterowanie każdy rozlicza się indywidualnie
Opłaty za udział w imprezie:
80 zł - (kibice) udział w piątkowej i sobotniej imprezie   

           integracyjnej,
50 zł - opłata startowa - dzieci i młodzież do 21 roku ży 

           cia oraz członkowie PTS,
80 zł - opłata startowa dla osób dorosłych (również 
     spoza Puszczykowa)..................................................... 

*opłata startowa zawiera opłatę za piątkową i sobotnią impre-
zę integracyjną oraz ciepłe posiłki w trakcie wieczorów,  

koszulkę, klasyfikację w zawodach.
Kaucja rezerwacyjna 70 zł - dla wszystkich powyżej 4 

roku życia, karnety: 65 zł dla osoby dorosłej.
Dojazd: we własnym zakresie
Transfery na stok z hotelu zapewnia organizator wynaję-

tym autokarem na miejscu.
* Uwaga! Autokar z Puszczykowa w przypadku wystar-

czającej ilość osób zainteresowanych.
Informacje dodatkowe: Jakub Janaszek 697 695 723

22 ZIMOWE MISTRZOSTWA PUSZCZYKOWA

Z okazji Bożego Narodzenia pragniemy złożyć 
wszystkim mieszkańcom Puszczykowa najserdecz-
niejsze życzenia wesołych, zdrowych i spokojnych 
Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. 

PTS Puszczykowo



www.puszczykowo.pl grudzień 2015Echo Puszczykowa 27

SpOrt

giMNAZjAliSTKi POD KOSZAMi
10 grudnia o 13:30 w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 rozpoczął się turniej eliminacyjny  
w piłce koszykowej dziewcząt z puszczykowskich 
gimnazjów. Reprezentacje wszystkich trzech szkół 
stawiły się do rozgrywek. Mecze rozgrywano systemem 
4 kwarty po 5 minut. Po zaciętych meczach awans do 
zawodów powiatowych wywalczyła reprezentacja 
Gimnazjum nr 1, drugie miejsce zajęła reprezentacja 
Zespołu Szkół, zaś trzecie miejsce drużyna Gimnazjum 
nr 2. Wszystkim dziękujemy za udział, zaś zwycięzcom 
gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach 
rozgrywek.                                                          CAS/jh

jEDyNKA NUMEREM jEDEN W BADMiNTONiE
Jakub Mikołajczak oraz Jakub Standar z klasy VI a 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie wywalczyli 
pierwsze miejsce, zmagając się z przedstawicielami 
szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego.
Jakubowie zwyciężyli w XVII Mistrzostwach 
Wojewódzkich w Badmintonie, które rozegrano w 
środę, 19.11.2015 roku, Gratulujemy!!!  
                                                                        m.m-m.

mIKOŁAjKOWY BRYDŻ
Mikołaj przyszedł również do brydżystów. 5 grudnia 
puszczykowscy brydżyści rozegrali kolejny 
mikołajkowy turniej. A czy w czapkach mikołajowych 
im było do twarzy – sami Państwo oceńcie. 
Klasyfikacja i wyniki na stronie: 
 http://www.rbialkiewicz.brydzowe.pl/.              CAS/jh

II KOLEjKA LIGI PIŁKI SIATKOWEj
5 grudnia rozegrana została druga kolejka 
Puszczykowskiej Ligi Piłki Siatkowej mężczyzn. 
W meczu Fajnego Kolektywu z Przyjaciółmi  
z boiska, ci pierwsi wygrali stosunkiem 3:0 (25:9, 
25:14, 25:19). W drugim spotkaniu Budowlanka 
uległa MKS-owi Puszczykowo 1:3 (14:25, 25:22, 
18:25, 21:25). Kolejne mecze 9 stycznia. O godz. 
16:00 Budowlanka vs. Przyjaciele z boiska, o godz. 
17:30 MKS Puszczykowo vs. Przyjaciele z boiska. 

Zapraszamy!                                          CAS/jh
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Na medal, i to złoty, spisali się młodzi piłkarze 
trenujący w Akademii Piłkarskiej Reissa  

w Puszczykowie, zwyciężając w turnieju 
mikołajkowym REISS CUP, który obył się w Kórniku. 

Dwudniowe rozgrywki przygotowano dla niemalże 600 
dzieci urodzonych w 2007 i 2008 roku. Do rywalizacji o pu-
char przystąpiło kilkanaście drużyn Akademii z Baranowa, 
Dąbrówki, Lubonia, Mosiny, Murowanej Gośliny, Obornik, 
Obrzycka, Ostroroga, Plewisk, Pobiedzisk, Poznania, Pusz-
czykowa, Rokietnicy, Rogoźna, Skórzewa, Swarzędza i Sza-
motuł. Sobotni turniej grup B1 (roczniki 2007-2008) odbył 
się w dwóch turach. Pierwszą z nich wygrali zawodnicy  
z Lubonia, pokonując Pobiedziska 5-0, a w drugiej zwycię-
żyła lokalizacja Poznań Strzeszyn-Podolany po meczu fina-
łowym ze Swarzędzem 7-2. Niedzielne rozgrywki zwycięży-
ły Oborniki oraz Puszczykowo – w meczu o 1. miejsce 5-3  
z Ratajami.

– Podopieczni naszego klubu po raz kolejny udowodnili, 
że nie tylko wyróżniają się wysokim poziomem sportowym,  
potrafią z uśmiechem toczyć pojedynki pełne emocji, ale prze-
de wszystkim zgodne z zasadami fair play. Czeka nas praco-
wity rok i wierzymy, że w kolejnym turnieju zaprezentujemy 
się równie dobrze i zrealizujemy cel, jakim jest zwycięstwo – 
podsumował Wojciech Paluszkiewicz, Trener Akademii Pił-
karskiej Reissa w Puszczykowie.

Podsumowaniem rozgrywek była ceremonia wręczenia 

nagród – pamiątkowych medali i mikołajkowych upominków 
dla wszystkich oraz zwycięskich pucharów.

W trakcie REISS CUPÓW 2015 prowadzona jest także 
sprzedaż cegiełek i kalendarzy Akademii, z których dochód 
zostanie przeznaczony na leczenie Wojtusia, który w swoim 
niemal 2-letnim życiu przeszedł już operacje na sercu i prze-
ponie, zakażenie organizmu bakteriami e-coli, zapalenie płuc 
i piasek w nerkach. Obecnie niezbędne jest wszczepienie 
sztucznych zastawek do serca. Koszt takiego zabiegu to oko-
ło 40 tysięcy Euro. Stan serca Wojtusia może pogorszyć się 
w każdej chwili, dlatego cenna jest każda złotówka, która 
przybliży chłopca do operacji w niemieckim Münster.   N.T.

PUSZCZYKOWSCY PIłKARZE NAJlEPSI

SIATKARSKIE MIKOłAJKI
2 grudnia 2015 r. dziewczęta z klas czwartych 

rozegrały turniej „SINGlI”. W bardzo miłej 
atmosferze dziewczęta spędziły mikołajkową środę.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - Aleksandra Kierczyńska – Reniferek
II miejsce – Lena Bobrowska – Gwiazda
III miejsce – Maria Kocik -  Śnieżny Chrismasik
Starsze koleżanki z klas piątych i szóstych 9 grudnia br. 

rozegrały turniej „TRÓJEK”. Zawodniczki grały systemem 
„każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Wyniki tur-
nieju przedstawiają się następująco:

Klasy piąte:
I miejsce – Nicole Cierżniak, Małgorzata Lewandowska, 

Weronika Czyż – Bałwanki
II miejsce – Oliwia Nowicka, Aleksandra Ignaszewska, 

Agata Filipek – Pierniczki
III miejsce – Martyna Lesińska, Julia Krupa, Daria No-

wak – Bałwanek Olaf

Klasy  szóste:
I miejsce  – Iga Miśkiewicz, Martyna Bogdanowska, Ma-

tylda Niedbała – X’ mas
II miejsce – Gabriela Ossowska, Wita Lis, Sara Kozłow-

ska – Babcie do orzechów
III miejsce – Aleksandra Stradomska, Karolina Madej, 

Katarzyna Witczak - Pierniczki
Szczególne podziękowania dla Rady Rodziców za ufun-

dowane medale.                                                              CaS

SpOrt
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Zawody tradycyjnie zaczęły zmagania najmłodszych za-
wodników. W kategorii chłopców klas 1-3 pierwsze miejsce 
zajął Przemek Bukowiecki wygrywając z Tadziem Janasze-

kiem i trzecim Wiktorem Dudzińskim. Wśród dziewcząt zwy-
ciężyła Marysia Leciej. W kategorii chłopców klas 4-6 pierw-
sze miejsce zajął Kuba Standar, który pokonał w finale Kubę 
Mikołajczaka. Trzecie miejsce przypadło Grzesiowi Janasz-
kowi. W kategorii dziewcząt (klasy 4 - 6) pierwsze miejsce 
wywalczyła Gabrysia Ossowska.

Wśród gimnazjalistów pierwsze miejsca zajęli: Weronika  
Wojda i Kuba Kędziora.

Po zmaganiach najmłodszych do rywalizacji stanęli doro-
śli w dwóch kategoriach: OPEN i kategorii A

W kategorii A pierwsze miejsce zgarnął Marek Kędziora 
wygrywając z drugim Marcinem Rembowskim i trzecim Wit-
kiem Styłą. W Kategorii OPEN pierwsze miejsce wywalczył 
Kuba Janaszek wygrywając w finale z Mateuszem Kędziorą. 
Trzecie miejsce powędrowało do Przemka Janaszka.

Na koniec zawodów rozegrano jeszcze gry podwójne,  
gdzie Mateusz Kędziora w parze z Michałem Szkudlarczy-
kiem nie mieli sobie równych i pokonali kolejno pary J.Jana-
szek/Kasia Kistowska i Mateusz Wilczek/P. Janaszek.

Cały turniej przebiegał w miłej sportowej atmosferze 
gdzie kibice i zawodnicy oprócz uczty sportowej i zaciętych 
pojedynków mogli wypić ciepłą herbatę i posilić się pyszny-
mi pączkami jak zawsze ufundowanymi przez cukiernię Pana 
Błaszkowiaka.                                                                   PTS

MISTRZOSTWA 
PUSZCZYKOWA W 
bAdMINTONIE

PUSZCZyKOWO MiSTRZEM REjONU 
Kuba Kędziora, Wojtek Pawlik i Kuba Mazurek,  
uczniowie Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie 20 
listopada w Gnieźnie na Finale Rejonu, Poznań – 
Wschód pokonali szkoły z Jarocina, Targowej Górki, 
Gniezna i Radzewa, zdobywając tym samym 
1 miejsce i awans do Finału Województwa 
Wielkopolskiego w badmintonie szkół gimnazjalnych. 
W ślady starszych kolegów poszli uczniowie SP 1  
w Puszczykowie: Kuba Standar i Kuba Mikołajczak 
(o ich sukcesie piszemy na str. 27). Jak 
puszczykowscy badmintoniści poradzili sobie w 
Finałach Wojewódzkich, które zaplanowano na 8-9 
grudnia w Poznaniu, napiszemy w styczniowym 
numerze Echa Puszczykowa.                             PTS

14 listopada rozegrano drugą odsłonę Otwartych 
Mistrzostw Puszczykowa w badmintonie. 
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Zwycięstwem w grze 
pojedynczej i deblu 

zakończyła udział w 
jubileuszowym X Turnieju 
Kobiet Angie CUP Anastasiya 
Shoshyna reprezentująca 
Akademię Tenisową Angie 
Puszczykowo. W rywalizacji 
wzięło udział 20 zawodniczek z całego kraju. 

Jak mówi dyrektor turnieju Henryk Gawlak, turniej jubi-
leuszowy był bardzo udany zarówno pod względem organi-
zacyjnym, jak i sportowym. Organizatorom udało się również 
zebrać niemałą pulę nagród. 

- Mecz finałowy był godny jubileuszu Angie CUP. Z bar-
dzo dobrej strony zaprezentowała się w nim reprezentantka 
Goplanii Inowrocław Julia Oczachowska (kadetka 2000 r.), 
która po bardzo wyrównanym meczu musiała uznać wyższość 
późniejszej tryumfatorki turnieju puszczykowianki Anastasiyi 
Shoshyny – mówi H. Gawlak. 

W drodze po I miejsce Anastasiya w ćwierćfinale poko-
nała Jaśminę Kostek (WKT Mera Warszawa) 6/0, 6/0. 

Do ćwierćfinału awansowała także Julia Przybylska (AZS 
Poznań) pokonując Izabelę Kunat (KTA) 4/6, 6/4, 6/4. W pół-
finale wyższość puszczykowianki uznać musiała Nina Fur-
maniak (UKT Akademia Tenisa Pol-Sart Lublin), która nie 
zdołała ugrać nawet gema. W finale, po bardzo zaciętym po-
jedynku, Nastia zwyciężyła Julię Oczchowską (Goplania Ino-
wrocław) 6/4, 7/5.

W finałowym pojedynku debla A. Shoshyna (Angie 
Puszczykowo)/M. Dyba (Tennis Club Piekary Śląskie) zagra-
ły z parą D. Szczygielska/P. Jastrzębska (obie SKT Sopot) .
Po zaciętym meczu lepszy okazał się debel puszczykowsko-
-piekarski, który zwyciężył w rywalizacji wynikiem: 7/6, 6/.                                                                          
                                                                            h.G

POdWóJNA 
KORONA 
ANASTASIYI

Mieszko Kwaśniewski w singlu, a 
debel bartek łosiak/Maciej 

Szymankiewicz - wszyscy reprezentujący 
AZS Poznań wygrali rywalizację w 
turnieju klasyfikacyjnym juniorów i 
juniorek (do 18 lat). 

Zawody zorganizowano w Akademii Teni-
sowej Angelique Kerber w Puszczykowie w 
ostatnich dniach listopada. W rywalizacji 
wzięło udział 30 chłopców i 13 zawodniczek, wśród nich 
było 7 reprezentantów Wielkopolski. 

W drodze do finału Mieszko w „bratobójczej” walce po-
konał Bartka Łosiaka 6/2, 6/4. W finale Mieszko nie dał szans 
Janowi Malmona (RKT Return Radom) wygrywając z nim 
6/0, 6/3. Na pokreślenie zasługuje fakt, iż reprezentant AZS 
Poznań w całym turnieju nie stracił nawet seta. 

Honoru wielkopolskich juniorek broniła Aurelia Pietrasz-
kiewicz (AZS P-ń). Niestety przegrała w pierwszej rundzie z 
Gabrielą Końską (DeSki W-wa) 6/4, 6/4. Aurelii znacznie 
lepiej poszło w deblu, gdzie w parze z P. Końską (MUKS  

Tenis Katowice) dotarła do finału, w którym uległy parze  
P. Jastrzębska (SKT Sopot) / S. Grzywocz (KS Górnik Bytom).

Turniej juniorek wygrała Adrianna Sosnowska (WINERS 
ST J. Wolniak Łódź), pokonując Dominikę Paczenę (Tennis 
Club Piekary Śląskie) 6/2, 6/4.

W męskim deblu B. Łosiak/M. Szymankiewicz(AZS P-ń) 
w trudnym pojedynku pokonali parę J. Malmon (RKT Return 
Radom)/A. Pawlicki (MKT Łódź) 6/7,6/4,10/6.

Jak mówi Henryk Gawlak, dyrektor turnieju, rywalizacja 
stała na bardzo zróżnicowanym poziomie, szczególnie wśród 
juniorek.                                                                         h. G

TENISIŚCI AZS 
WYGRYWAJą



www.puszczykowo.pl grudzień 2015Echo Puszczykowa 31

PObIEGlI PO CIACHO

Przy czym druga edycja współorganizowanego przez 
CAS Puszczykowo i „biegi.wlkp” biegu była absolutnie wy-
jątkowa pod względem frekwencji. Na starcie stanęło 268 
dorosłych i prawie setka dzieci. Tak duża liczba uczestników 
sprawiła, że mieliśmy do czynienia z jedną z większych im-
prez sportowych w Puszczykowie. Oczywiście ilość startują-
cych przekłada się na określone trudności organizacyjne, ale 
mamy nadzieję, że podołaliśmy przeciwnościom – nawet 
deszcz przestał padać przed startem. Zaś słodki poczęstunek

 na mecie zrekompensował niską temperaturę.
Wyniki można obejrzeć na http://www.plus-timing.pl/

txt_wyniki.php, zaś zdjęcia na www.caspuszczykowo.pl (ga-
l e r i a )  o r a z  n a  h t t p s : / / p i c a s a w e b . g o o g l e .
com/106466331721628578434/IIPuszczykowskiBiegPoCiac
ho?authkey=Gv1sRgCMnNjI7px_vgngE&feat=directlink . 

Kolejny bieg już w marcu – III Cross Marcowy. 
Zapraszamy!                                                     CaS/WaG

W tym turnieju mecze rozgrywano 
w dwóch kategoriach wiekowych: szkół 
podstawowych i OPEN. Mamy nadzie-
ję, że w kolejnych dołączą do nas rów-
nież gimnazjaliści. Poniżej podajemy 
wyniki w poszczególnych kategoriach 
oraz klasyfikację końcową. 
Szkoły podstawowe (chłopcy)
1. Jakub Taratajcio - SP Wiry
2. Igor Roszkowski - SP1 Puszczykowo
3. Wojciech Żarna - SP2 Puszczykowo
OPEN (kobiety)
1. Agata Matla - Puszczykowo

OPEN (mężczyźni) 
1. Jacek Mazurek - Puszczykowo
2. Tomasz Sobski - Puszczykowo
3. Jakub Matla - Puszczykowo
Klasyfikacja Grand Prix po pierwszym 
turnieju
Szkoły podstawowe (chłopcy)
1. Jakub Taratajcio - 10 pkt
2. Igor Roszkowski - 8 pkt
3. Wojciech Żarna - 6 pkt
4. Cezary Kossakowski - 4 pkt
5. Jeremi Wichniewicz - 2 pkt

OPEN (kobiety)
1. Agata Matla - 10 pkt
OPEN (mężczyźni)
1. Jacek Mazurek - 10 pkt
2. Tomasz Sobski - 8 pkt
3. Jakub Matla - 6 pkt
4. Mateusz Bartkowiak - 4 pkt
5. Adam Skołuda - 2 pkt
6. Tomasz Szcześniak - 1 pkt

Następny turniej z cyklu Grand Prix 
9 stycznia 2016 roku. Zapraszamy!/       
                                                  CaS/jh

GRANd PRIX PUSZCZYKOWA W TENISIE STOłOWYM
5 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie odbył się pierwszy turniej z cyklu 

Grand Prix Puszczykowa w tenisie stołowym.

W ostatnią niedzielę listopada po raz ostatni w tym sezonie zawitali do Puszczykowa biegacze. Przybyli, 
aby wziąć udział w biegu po Ciacho - imprezie, która odbyła się w naszym mieście już po raz drugi, a 

zatem jest kolejną, która ma szanse stać się wydarzeniem cyklicznym.
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              Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie 

               
                SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PUSZCZyKOWiE 
                              Ul. WySOKA1 /sala gimnastyczna/ 
                                                        w programie: 

                   POKAZy TANECZNE DZiECi   
      
                                 WYSTĘP UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW giTAROWyCH  
                 

                SZERMiERKA POKAZ ZORGANIZOWANY PRZEZ KLUB UKS MUSZKIETER W MOSINIE 

 

POKAZ RATOWNiCTWA PRZEDMEDyCZNEgO  
         Z ZASTOSOWANIEM AED ZAKUPIONEGO Z DOTACJĄ MIASTA  

 

                RAjD NORDiC WAlKiNg – ORgANiZOWANy PRZEZ CAS                                    

                        WYSTĘPY PRZEPLATANE „LICYTACJAMI” ATRAKCYJNYCH PRZEDMIOTÓW 

                                                                 ORAZ WiElE iNNyCH ATRAKCji 

            LICZYMY, ŻE  10 STYCZNIA BĘDĄ PAŃSTWO Z NAMI  
                                           SIE MA !!! 
 

                     NA ULICACH PUSZCZYKOWA KWESTOWAĆ BĘDĄ 
                     OD WCZESNYCH GODZIN RANNYCH NASI WOLONTARIUSZE  
                    SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WKRÓTCE NA PLAKATACH I NA STRONIE www.biblioteka.iq.pl 

 
 

 
 


