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samorząd

MAMy BudżET – MOżEMy PRACOWAć
Z Andrzejem Balcerkiem, Burmistrzem Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki

– Podczas styczniowej sesji radni 
niemal jednogłośnie przyjęli przedło-
żony przez Pana budżet. Przeciwko 
była tylko jedna osoba, i jedna wstrzy-
mała się od głosu. To już piąty budżet 
zaakceptowany przez radnych w cza-
sie pełnienia przez Pana funkcji bur-
mistrza. Jak Pan go ocenia?

– Dobrze, a patrząc na niego przez 
pryzmat głosowania, tak samo postrze-
ga go zdecydowana większość radnych 
reprezentująca mieszkańców, co oczy-
wiście bardzo mnie cieszy. Chciałbym 
im za to bardzo podziękować. Dzięki 
temu, że ostatecznie rok 2014 zakończy-
liśmy dużo mniejszym deficytem, niż był 
zakładany jeszcze w połowie roku, moż-
liwe było zaplanowanie na inwestycje  
5 mln zł; liczę na to, że kwota ta w trak-
cie roku jeszcze wzrośnie. Niestety pla-
nowane dochody w 2015 r. z tytułu 
udziału w podatku PIT są na trochę 
niższym poziomie niż w 2014 r. Z prze-
prowadzonej analizy w oparciu o dane 
z urzędu skarbowego wynika, że wpływ 
na to miała zmiana miejsca zamieszka-
nia lub osiągnięcie dużo niższych do-
chodów przez zaledwie dwóch miesz-
kańców. 

– Czy uchwalony budżet różni się 
od przedłożonego w listopadzie przez 
Pana projektu? 

– Minimalnie. W trakcie prac nad 
projektem przez radnych został złożony 
jeden wniosek o zwiększenie wydatków 
na promocję o 10 tys. zł, który uwzględ-
niłem w autopoprawce przedłożonej na 
sesji. W autopoprawce do projektu mu-
siałem również uwzględnić środki na 
jedno zadanie inwestycyjne, którego 
wykonawca nie wykonał w zeszłym 
roku; z tą zmianą wiązało się nieznacz-
ne zmniejszenie wydatków bieżących. 

– Jakie inwestycje zaplanowane 
na 2015 r. uważa pan za najistotniej-
sze dla naszego miasta? 

 – Każda inwestycja ujęta w budże-
cie jest ważna. Od początku poprzedniej 
kadencji staramy się realizować zadania 
zaspakajające różne potrzeby mieszkań-
ców, od budowy dróg poprzez inwestycje 
oświatowe na kulturze i sporcie kończąc. 
Nie inaczej będzie w 2015 r. Największą 
kwotę w budżecie stanowią wydatki na 
budowę dróg, w bieżącym roku powsta-
ną, co najmniej 4 nowe ulice – Kaszta-
nowa, Kochanowskiego, Bałtycka 
i Grunwaldzka oraz ścieżka pieszo ro-
werowa przy ul. 3 Maja. Jednocześnie 
będziemy również modernizowali ulice 
i chodniki już istniejące. W zakresie za-
dań oświatowych planujemy m.in. roz-
począć rozbudowę Szkoły Podstawowej 
nr 2 o sanitariaty dla najmłodszych 
uczniów, zrealizować w tej szkole kolej-
ny etap w zakresie modernizacji instala-
cji elektrycznej oraz wykonać projekt 
boiska wielofunkcyjnego. W bieżącym 
roku zostanie wykonany projekt hali wi-
dowiskowo-sportowej przy Gimnazjum 
nr 1 i Szkole Podstawowej nr 1. Z mniej-
szych zadań zaplanowaliśmy m.in.: wy-
konanie oświetlenia ulicznego przy 
dwóch ulicach, dalsze prace na terenie 
CAS-u, budowę siłowni obok Orlika 
przy ul. Nowe Osiedle oraz zakup samo-
chodu dla Straży Miejskiej. 

– Kiedy ruszy budowa hali, jakie 
będą koszty budowy? 

Prace projektowe powinny zakoń-
czyć się w IV kwartale br. Uważam, że 
realny termin rozpoczęcia prac budow-
lanych to przełom marca i kwietnia 
2016 r. Szacujemy, że inwestycja może 
kosztować 7-10 mln zł. Dokładne kwoty 
poznamy jednak dopiero po rozstrzy-
gnięciu przetargu. 

– Z finansami miasta ściśle związa-
na jest kampania zachęcająca do rozli-
czenia podatku dochodowego w Pusz-
czykowie. W tym roku w związku z nią 
w mieście pojawiły się bilbordy ze zna-

nymi puszczykowianami, do mieszkań-
ców trafiła też dedykowana temu te-
matowi ulotka. Czy te działania przy-
noszą jakieś rezultaty?

– Ze sygnałów, jakie docierają do 
mnie i pracowników Urzędu od miesz-
kańców, którzy zdecydowali się zmienić 
miejsce rozliczania podatku wynika, że 
tak. W tym miejscu chciałbym serdecznie 
podziękować, wszystkim tym, którzy wzię-
li udział w kampanii, jak również tym, 
którzy w wyniku tej kampanii postanowi-
li, że podatek będą zostawiali w Puszczy-
kowie, a nie w innych gminach. 

Przypomnę tylko, że rozliczenie podat-
ku dochodowego w urzędzie skarbowym 
właściwym dla naszego Miasta jest dla 
finansów Puszczykowa takie ważne, gdyż 
właśnie na dochodach z tego podatku 
opiera się przede wszystkim nasz budżet. 
Dzieje się tak, ponieważ ze względu na 
położenie Miasta w otulinie Wielkopol-
skiego Parku Narodowego nie mogą tu 
powstawać duże podmioty gospodarcze.

Korzystając z okazji zachęcam i pro-
szę wszystkich tych, których podatek nie 
trafia jeszcze do Puszczykowa, aby 
wskazali w swoim rozliczeniu nasze mia-
sto. Liczy się każda złotówka. Dzięki 
Państwu mogą powstać kolejne chodni-
ki, lampy uliczne czy inne inwestycje. n



rada miasta

zaProszENiE Na sEsJĘ
Zapraszamy na 5. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 24.02.2015 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej w budyn-

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

UChWała Nr 11/15/VII
w sprawie: przyjęcia planu pracy rady Miasta 

Puszczykowa na rok 2015.

UChWała Nr 12/15/VII
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji 

rewizyjnej rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.

UChWała Nr 13/15/VII
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie 
pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb 
Puszczykowo Stare, arkusz 6.

 
UChWała Nr 14/15/VII
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie 
w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych 
Wielkopolskiego Parku Narodowego.

UChWała Nr 15/15/VII
w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do 

Uchwały podjęte podczas 4. sesji Rady Miasta pUszczykowa 
pRzepRowadzonej 20 stycznia 2015 R. 

realizacji zadania zleconego gminie z zakresu 
przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego.

UChWała Nr 16/15/VII
w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki 

i rozwiązywania Problemów alkoholowych  
na rok 2015.

UChWała Nr 17/15/VII
w sprawie: współdziałania z Miastem Poznań  

w realizacji zadania pn.: „Badanie powiązań 
funkcjonalno-przestrzennych w zakresie  
parkingów dla obszaru aglomeracji Poznańskiej 
(z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących  
powiatów – SPPOFaP)”.

UChWała Nr 18/15/VII
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy  

Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023.

UChWała Nr 19/15/VII
Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa  

na rok 2015.

5 lutego br. – Komisja Rozwoju
1.  zapoznanie z projektem miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie 
w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, 
obręb Puszczykowo, ark. 5 – w dwóch etapach A i B.

2.  Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie 
w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu 
PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 – w dwóch etapach: A i B.

3. Zapoznanie z planem pracy Komisji.
4. Sprawy bieżące, mi.n:

• informacja nt. planów budowy ul. Polnej,
• zaopiniowanie wniosku Centrum Tenisowego Angie,
• informacja nt. projektu Stowarzyszenia Mikroregionu 

WPN,
• informacja nt. projektu SPPOFAP.

10 lutego br.
KOMiSjA EDuKACji, KulTury i SPOrTu 

1.  Wizja lokalna w Gimnazjum nr 1 – spotkanie z dyrekcją 
szkoły i samorządem uczniowskim. 

2.  Omówienie koncepcji utworzenia przedszkola publicznego 
prowadzonego przez miasto.

3. Sprawy bieżące, m.in.:
–  wybór członka do komisji stypendialnej (rozpatrującej 

wnioski o przyznanie stypendium sportowe),
– zaopiniowanie projektów uchwał ws.:
• statutu Biblioteki Miejskiej,
• ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkol-

nych, dla których Miasto Puszczykowo jest organem 
prowadzącym.

11 lutego br. – KOMiSjA rEWiZyjNA
1.  Kontrola inwestycji pn. Adaptacja budynku „Starej Szko-

ły” na Gimnazjum nr 1. n

Lutowe posiedzenia komisji Rady miasta puszczykowa
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NOWA KAdENCJA, POdOBNE WyZWANIA
Szanowni Państwo!
Mimo że już ponad trzy miesiące trwa Vii 

kadencja rady Miasta Puszczykowa, to piszę 
po raz pierwszy, aby dostarczyć Państwu garść 
informacji o pracach Komisji Edukacji, Kultu-
ry i Sportu, która rozpoczęła już swoją działal-
ność, zajmując się ważnymi kwestiami, wyni-
kającymi ze swych kompetencji. Mam dużą 
przyjemność i jednocześnie poczucie odpowie-
dzialności, po raz drugi, przewodniczyć pra-
com tej komisji, która tym razem funkcjono-
wać będzie w następującym składzie radnych: 
p. Elżbieta Czarnecka, p. Dorota Łuczak-Dy-
dowicz, p. Alfreda Brączkowska, p. ryszard 
Teuschner, p. Filip ryglewicz i ja. Praca w KEKiS poprzed-
niej kadencji przyniosła mi duże doświadczenie i poczucie 
spełnienia społecznego obowiązku, pomimo wielu nerwowych 
i niełatwych sytuacji. Teraz na tej bazie pragnę, jako przewod-
nicząca tej komisji wraz z pozostałymi członkami, obiecać, że 
zrobimy wszystko, by przyczynić się do wspierania szkół 
w utrzymaniu wysokiego standardu i poziomu nauczania, do 
wspomagania aktywności kulturalnej i sportowej ludzi mło-
dych oraz starszych, do popierania inicjatyw służących 
wzmacnianiu pozycji Puszczykowa, dbając przy tym o pamięć 
o puszczykowskich autorytetach i tradycji naszego miasta. Po 
minionych czterech latach odniosłam wrażenie, że wielu 
mieszkańców nie docenia istoty posiedzeń komisji i jeśli śle-
dzi pracę rady Miasta, odwiedzając obrady radnych, to raczej 
podczas sesji, a nie zebrań komisji. Dlatego też pragnę bardzo 
gorąco zaprosić na spotkania komisji, bo to właśnie one są 
posiedzeniami roboczymi i wówczas ma miejsce rzeczowa, 
ale i często pełna emocji, dyskusja, podczas której kształtują 
się koncepcje, padają nowe pomysły i są opiniowane uchwały. 
Na sesjach całej rady Miasta tylko skrótowo przewodniczący 
komisji przedstawiają jej opinie, a wszyscy radni głosują nad 
uchwałami. Serdecznie zapraszam Państwa na posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

A czym zajmowaliśmy się podczas ostat-
nich tygodni? Spotkaliśmy się z dyrektorami 
puszczykowskich szkół, by zapoznać zwłasz-
cza nowych członków komisji z problematyką 
oświatową w Puszczykowie. Omawialiśmy 
propozycje sportowo-kulturalne przygotowa-
ne przez szkoły, BMCAK i CAS na ferie zi-
mowe. rozmawialiśmy wstępnie o organiza-
cji Dni Puszczykowa w 2015 roku. Odbyliśmy 
już także jedną wizję lokalną, w Gimnazjum 
nr 1, by porozmawiać z dyrekcją i samorzą-
dem uczniowskim o ich odczuciach i do-
świadczeniach po kilku miesiącach pracy 
w nowej siedzibie szkoły. Zaopiniowaliśmy 

kilka projektów uchwał, m.in. w sprawie ustalenia kryteriów 
rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, dla których Miasto 
Puszczykowo jest organem prowadzącym. A w najbliższym 
czasie czeka nas spotkanie z projektantami hali widowisko-
wo-sportowej w Puszczykowie i, jak myślę, bardzo ciekawa 
prezentacja koncepcji jej budowy. 

jak widać, tak jak już zaznaczyłam w tytule tego tekstu 
– jest to nowa kadencja, ale podobne wyzwania, z którymi 
przyjdzie nam się zmierzyć. Musimy wspólnie budować edu-
kacyjną, kulturalną i sportową przyszłość Puszczykowa. 
i wierzę, że dobrze poradzimy sobie z tym zadaniem. A bę-
dzie to możliwe tylko dzięki wzajemnemu szacunkowi, 
współpracy i zaufaniu. 

jeszcze raz zapraszam Państwa na posiedzenia Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu (terminarz posiedzeń na stronie 
internetowej www.puszczykowo.pl), a także obiecuję, tak jak 
w poprzedniej kadencji, starać się na bieżąco zdawać relację 
z naszej pracy i komentować aktualne wydarzenia. Mam na-
dzieję na Państwa wsparcie i liczę na zaufanie.

Małgorzata Szczotka
przewodnicząca KEKiS i wiceprzewodnicząca 

Komisji rewizyjnej rM w Puszczykowie

TERMINy OdBIORu MAKuLATuRy I TWORZyW dLA REJONu 7 
W styczniowym numerze „Echa Puszczykowa” 
opublikowaliśmy harmonogram wywozu surowców 
wtórnych w naszym mieście. 

W przypadku odbioru makulatury i tworzyw dla rejonu 7 
czyli domostw znajdujących się przy ulicach: Dworcowej, 
Nadwarciańskiej, Niwce Starej, 3-go Maja, Słowiczej, Gra-
nicznej, Prusa, Helskiej, jaskółczej w terminy odbioru wkradł 
się błąd. Makulatura i tworzywa z posesji leżących w rejonie 
7 odbierane będą: 10 marca, 10 kwietnia, 12 maja i 11 czerw-

ca. Za pomyłkę przepraszamy. Harmonogramy wywozu nie-
czystości, szkła, makulatury i tworzyw oraz odpadów „zielo-
nych” na ii półrocze 2015 roku podamy w jednym z kolej-
nych numerów „Echa Puszczykowa”.

Przypominamy, że firma EKO rONDO, która w Puszczy-
kowie odbiera odpady i surowce wtórne prosi o wystawianie 
pojemników i worków z surowcami wtórnymi przed posesję 
do godziny 7.00 rano.

Biuro obsługi klienta EKO rONDO czynne od poniedział-
ku do piątku w godzinach 8.00–15.00, tel. 61/ 813 30 15. red
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ZAPRASZAMy NA POSIEdZENIA KOMISJI ROZWOJu
Z przyjemnością informujemy,  
iż w VII kadencji Rady Miasta 
Puszczykowa powstała 
Komisja Rozwoju i aktywnie 
rozpoczęła swoją działalność. 
W przedmiocie działalności 

komisji znajdują się w szczególności zagadnienia 
związane z polityką przestrzenną na terenie 
Puszczykowa, temat dróg i chodników, promocja 
miasta, transport publiczny a także współpraca 
z sąsiednimi gminami. 

Podczas pierwszych posiedzeń Komisji pozytywnie 
zaopiniowano miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego (dalej mpzp) dla terenów przy ul. Przyszkolnej 
oraz terenów przy ul. Klasztornej. Warto wspomnieć, że 
do niewątpliwych sukcesów można zaliczyć mpzp dla ul. 
Przyszkolnej, który został opracowany w celu zagwaran-
towania dalszego sprawnego funkcjonowania Przedszkola 
nr 3 „leśni Przyjaciele”. Dzięki determinacji rodziców 
dzieci korzystających z przedszkola, a także dzięki aktyw-
ności działającego na rzecz ochrony interesów przedszko-
la radnego Macieja Krzyżańskiego wszelkie niezbędne 
zapisy w planie zostały uwzględnione, zaś ewentualne 
wątpliwości interpretacyjne ostatecznie usunięte. Plac za-
baw został przez to na trwałe zabezpieczony dla dzieci 
korzystających z przedszkola. Dzięki uchwaleniu planu 
zostanie zachowana perspektywa na zabytkowy budynek. 
W roku 2013 został on wyremontowany z publicznych 
funduszy, dzięki czemu prezentuje się jak za dawnych cza-
sów. Przez rozsądne decyzje zyskali mieszkańcy Puszczy-
kowa, ale przede wszystkim dzieci, które są przyszłością 
naszego miasta. W przypadku mpzp dla terenów przy ul. 
Posadzego, ul. Wysokiej i ul. Poznańskiej radni zapoznali 
się z projektem planu. Zgłoszono do powyższego projektu 
planu uwagi, które winny być uwzględnione w jego kolej-
nej wersji.

radni w towarzystwie licznie przybyłych mieszkań-
ców miasta zapoznali się z pracami nad kolejnymi miej-
scowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
Wśród nich znajdował się plan dla terenów położonych 
przy ul. Dworcowej, ul. Moniuszki i ul. Solskiego. Na po-
siedzeniu komisji, po zapoznaniu się z uwagami złożony-
mi do planu, stanowiskiem Burmistrza Andrzeja Balcerka 
i po długiej dyskusji, radni zgłosili konkretne wnioski. ich 
uwzględnienie zapewni zgodność planu z przepisami pra-
wa i równocześnie uwzględniać będzie interes osób miesz-
kających na wspomnianym terenie. W chwili obecnej skie-
rowano plan do dalszych prac. Po wprowadzeniu popra-

wek plan zostanie skierowany do opiniowania przez 
mieszkańców. 

Pragniemy poinformować, że radni niezwykłą wagę 
przywiązują do tego, żeby mieszkańcy byli zawiadomieni 
o wszystkich pracach nad miejscowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego oraz zapisach w nich zawar-
tych. Chcemy, żeby zainteresowani mieszkańcy uczestni-
czyli czynnie w posiedzeniach komisji, gdzie można zgła-
szać uwagi do mpzp i uzyskać np. od projektantów wy-
czerpujące odpowiedzi na wszystkie wątpliwości. Dlatego 
też zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców mia-
sta, których interesują sprawy planowania przestrzeni do 
uczestniczenia w posiedzeniach komisji. 

Ponadto, radni zdecydowali, że zgodnie z wolą miesz-
kańców ul. Polnej, ulica ta nie będzie poszerzana do 
dwóch pasów ruchu, gdyż rodziłoby to konieczność wy-
kupu przez miasto części nieruchomości. Wobec powyż-
szego zdecydowano, że prace zostaną ograniczone do 
położenia kostki, zaś ulica Polna stanowić będzie pieszo 
jezdnię. radni wysłuchali mieszkańców ulicy Mazurskiej 
oraz zapoznali się z pismami złożonymi przez mieszkań-
ców ulicy reja. 

Komisja przyznała środki na badania powiązań funk-
cjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obsza-
ru Aglomeracji Poznańskiej. Dzięki temu działaniu prze-
prowadzono pomiary przy stacji kolejowej w Puszczyko-
wie i Puszczykówku oraz zdiagnozowano miejsca, w któ-
rych można ustanowić nowe parkingi. 

Każdy zainteresowany może zapoznać się z celami 
projektu i wziąć udział w ankiecie na stronie internetowej: 
http://politykaparkingowa.pl/ 

Jakub Jan Musiał 
Przewodniczący Komisji rozwoju 

Maciej Krzyżański 
Wiceprzewodniczący Komisji rozwoju 

Pragniemy także poinformować, że 5 marca 2015 
roku o godzinie 17:30 zaplanowano posiedzenie Komisji 
Rozwoju z gościnnym udziałem dyr. Macieja Musiała re-
prezentującego Stowarzyszenie Metropolia Poznań. 
W całości poświęcone ono będzie konsultacjom społecz-
nym dotyczącym koncepcji kierunków rozwoju prze-
strzennego Metropolii Poznań. Posiedzenia komisji od-
bywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczy-
kowie, ul. Podleśna 4, budynek B. 

Liczymy na aktywny i liczny udział mieszkańców na-
szego miasta. 
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iNwEstycJE

SANECZKOWA góRKA 
PRZETESTOWANA 
Pod koniec stycznia zakończyły się prace związane 
z budową górki saneczkowej na terenie Centrum 
Animacji Sportu przy ul. Kościelnej. Kiedy na 
początku lutego spadło nieco śniegu, górka była 
natychmiast „przetestowana” przez wielu 
najmłodszym mieszkańcom Puszczykowa. Sprawdziła 
się na 100 procent!

ZAMONTOWALI 
KONSTRuKCJE dAChu 
hALI SPORTOWEJ 
Budowa kompleksu wielofunkcyjnych hal 
sportowych z zapleczem socjalnym u zbiegu ulic 
Sportowej i Kościelnej wkroczyła w kolejny etap. 
Wykonawca zamontował już na obiekcie drewnianą 
konstrukcję dachu. 

Kompleks sportowy z zapleczem firma My Sport realizu-
je z własnych środków na terenie wydzierżawionym na  
30 lat od Puszczykowa. Po upływie tego okresu całość przej-
dzie na własność Puszczykowa. W ramach tej inwestycji 
wznoszona jest wielofunkcyjna hala sportowa z kortami i za-
pleczem socjalno-fitnessowym, gastronomicznym i noclego-
wym. 

W ramach umowy już tej jesieni – w sezonie (2015/2016) 
w okresie jesienno-zimowym na dwóch kortach będzie dzia-
łało kryte boisko do piłki nożnej. Zgodnie z planami zimą 
przyszłego roku, powinno tam zostać uruchomione kryte 
lodowisko, czynne w sezonie zimowym. red

zegar od aquanetu
Na terenie Centrum Animacji Sportu 
niebawem zostanie zamontowany 
elektroniczny zegar, podarowany 
przez poznański Aquanet. 

Zegar ma wysokość około 4 metrów i tar-
czę o średnicy 80 cm. W godzinach wieczor-
nych i nocnych „cyferblat” będzie podświe-
tlany zamontowanymi w obudowie lampka-
mi lED. Montażem i uruchomieniem zegara 
zajmie się Aquanet. red

Po zakończeniu prac związanych z budową górki sanecz-
kowej najmłodsi z niecierpliwością czekają na śnieg, aby móc 
z niej pozjeżdżać. Niestety wszystko wskazuje na to, że tej 
zimy, tylko przez kilka dni, na górce leżała cieniutka war-
stewka białego puchu. Ale i to wystarczyło, żeby ocenić nowe 
miejsce do bezpiecznego saneczkowania.

 – Bardzo wiele osób gratulowało mi i Urzędowi Miasta 
rozpoczęcia prac na terenie Centrum Animacji Sportu. Mó-
wili, że to doskonały pomysł, a ich dzieci czy wnuki nie mogą 
się już doczekać, kiedy będą mogły pozjeżdżać z górki. Naj-
częściej podkreślali, że najważniejsze jest to, że cały teren 
dawnego MOSiR-u zostanie uporządkowany i stanie się ide-
alnym miejscem do spacerów czy ćwiczeń – mówi Andrzej 
Balcerek, Burmistrz Puszczykowa. 

Zakończona budowa górki saneczkowej, ścieżek dla rol-
karzy oraz energooszczędnego oświetlenia lED, to kolejny 
etap prac związanych z kompleksowym zagospodarowaniem 
terenów tzw. dawnego MOSir-u. W ubiegłym roku powstało 
już boisko wielofunkcyjne, na którego budowę miasto uzy-
skało dofinansowanie z urzędu Marszałkowskiego.

Oprócz boiska, górki i ścieżek z ławkami powstanie tu 
jeszcze: boisko do siatkówki plażowej, boule, teren do nauki 
gry w golfa i siłownia „pod chmurką”. Natomiast wśród 
drzew zlokalizowane będą wydzielone strefy: street workou-
tu, jogi, szachów – z zamontowanymi na stałe szachownica-
mi. Wśród sosen wydzielone zostaną jeszcze dwie strefy – 
odpoczynku z pergolami oplecionymi zielenią i kwiatami 
oraz strefa grillowania i biesiadowania przy ognisku.

jeszcze w tym roku siedziba CAS, zostanie przeniesiona 
bliżej boiska wielofunkcyjnego. red
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Progres zaPrasza do ankiety 
Stowarzyszenie Lokalna grupa działania PROgRES 
(rok. zał. 2014; KRS 0000520168) zaprasza 
mieszkańców Puszczykowo do wzięcia udziału 
w badaniu społecznym mającym na celu 
przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 
2015 – 2020. Strategia ta jest kluczowym 
i niezbędnym dokumentem pozwalającym Lgd 
PROgRES o ubieganie się o środki europejskie 
w ramach PROW Leader. 

W związku z tym proszę wszystkich mieszkańców Pusz-
czykowa, aby jak najliczniej wzięli udział w zainicjowanym 
przez nas badaniu wypełniając ankietę, dostępną na stronie 
internetowej https://lgdprogres.ankietka.pl. 

Ankieta jest bardzo ważnym elementem badania, ponieważ 
jego wyniki dadzą nam legitymację do wystąpienia z wnio-
skiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o unijne 
środki finansowe w ramach PrOW leader 2014-2020. Oprócz 

tej formy kontaktu spotykam się i będę spotykał się ze wszyst-
kimi organizacjami działającymi na terenie Puszczykowa.

Program leader działa z powodzeniem w unii Europej-
skiej już od 1991 r. a w Polsce od 2004 r. istotą tego progra-
mu jest:
a)  podejście terytorialne – środki finansowe przeznaczone są 

tylko na obszar działania lGD PrOGrES (gmina Komor-
niki i m. Puszczykowo)

b)  podejście oddolne – czyli mieszkańcy poprzez m.in. ankie-
ty, a następnie lokalną Strategię rozwoju wyznaczają kie-
runki wydatkowania środków unijnych programu leader

c)  decentralizacja zarządzania i finansowania – decyzje 
o przyznaniu oraz wysokości dotacji na poszczególne 
wnioski z Programu leader będą podejmowane przez lo-
kalną Grupę Działania PrOGrES.

W budowaniu strategii biorą udział podmioty działające na 
obszarze działania lGD (organizacje pozarządowe, Koła Go-
spodyń Wiejskich, mieszkańcy)

Prezes Zarządu LGD PrOGrES
Władysław harasimowicz

tel. 602 677 734, dwharasimowicz@tlen.pl
Biuro: Komorniki ul. Stawna 7
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OBChOdy ŚWIęTA 
PATRONóW SP NR 2
uroczystym apelem uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 zakończyli projekt obchodów Święta Patronów 
swojej szkoły. 

POWSTAńCZy PROJEKT
Na początku lutego uczniowie szóstych klas SP 2 
odwiedzili Muzeum Walk Niepodległościowych  
w Poznaniu na Starym Rynku. Autokarowa 
wycieczka została zorganizowana w ramach 
projektu o Powstaniu Wielkopolskim 
prowadzonego przez nauczycielkę historii  
p. Kamilę Piechowiak–Marcinkowską.

W muzeum uczniowie mieli możliwość oglądania 
filmu o pierwszym dowódcy Powstania Wielkopolskiego 
– Stanisławie Taczaku oraz podziwiania eksponatów na 
wystawie.

Zwiedzając sale muzeum miało się wrażenie, wejścia 
na pole bitwy. Można było z bliska obejrzeć mundury 
powstańcze oraz broń, a nawet pojazdy. 

Podczas projektu, uczniowie klas 4-6 wykonywali 
różne zadania, takie jak: przygotowanie biogramu po-

wstańca, stworzenie plakatu, albumu oraz prezentacji. Klasy 
zdobywały punkty w skali 0-6. 

Konkurs zakończył się wystawą prac uczniów. Projekt 
ten był wart wszystkich starań, gdyż dobrze jest dowiedzieć 
się czegoś na temat patrona swojej szkoły.

Magda Grabia i ania Prendke kl. 6a

Celem projektu, zakończonego na początku lutego, było 
przekazanie uczniom podstawowej wiedzy z zakresu wycho-
wania patriotycznego. W trakcie realizacji tego przedsięwzię-
cia uczniowie klas 0 – iii mieli do wykonania konkretne za-
dania – przystrajali sale lekcyjne i korytarze biało-czerwony-
mi dekoracjami, przygotowywali gazetki o tematyce histo-
rycznej, przedstawiali środkami plastycznymi symbole koja-
rzące się z powstaniem oraz śpiewali pieśni patriotyczne. 

Dzieci wzięły udział w multimedialnej lekcji o tematyce 
patriotycznej, podczas której obejrzały film pt. „Mieszkańcy 
spod jedenastki”. uczniowie złożyli kwiaty przy tablicy pa-
miątkowej znajdującej się w holu szkoły. Dzieci zakończy-
ły projekt wspólnym zdjęciem na boisku. Do zdjęcia pozo-
wały w biało-czerwonych barwach, tworząc kształt flagi 
Polski. 

halina Gromnicka, Izabela Gogojewicz
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RAZEM dLA dZIECI  
– AKCJA uNICEF’u  
W „dWóJCE”.

W KARNAWALE BAWIMy SIę WSPANIALE!

Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
w Puszczykowie wraz z rodzicami wzięli udział w akcji 
uNICEF’u pt. „Wszystkie kolory świata”. 

Celem projektu było wykonanie szmacianych lalek sym-
bolizujących pomoc, jakiej dzieci chcą udzielić swoim ró-
wieśnikom z biedniejszych krajów. 

Finał akcji odbył się 19 stycznia 2015 r. i był połączony 
z aukcją wykonanych lalek. 

Podczas aukcji zebrano 1300 złotych, które będą przezna-
czone na zakup szczepionek dla najbardziej potrzebujących 

dzieci. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. jej koor-
dynatorami z ramienia uNiCEF’u były nauczycielki SP nr 2 
w Puszczykowie: Maria Tomalak i Barbara Biesiada. Szcze-
gólne podziękowania należą się uczniom klasy 4c za zaanga-
żowanie i przeprowadzenie aukcji. Barbara Biesiada 

Niby zwykłe popołudnie, środa, budynek Szkoły 
Podstawowej nr 1 nic nadzwyczajnego, ale zaraz  
co to? Od południa nadciąga Kleopatra, a za nią 
biedronka, z zachodu Zorro w towarzystwie 7 wróżek, 
z północy nadciągają śnieżynki i kowboje… 

Tak, to bal karnawałowy klas 1-3! Na piętrze już gwarno, 
kolorowo od balonów, serpentyn. W każdej sali sporo śmie-
chu i sporo... łakoci. Z głośników słychać szaloną muzykę. 
uczniowie przebrani są za bohaterów znanych bajek. Można 
spotkać królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, poli-
cjantów, Spider-Mana, Batmana..., nie sposób zliczyć i wy-
mienić tych wszystkich postaci. rozpoznać dzieci bardzo 
trudno. Wychowawczynie przebrane są zgodnie z nazwami 
swoich klas. Hasłem przewodnim tegorocznego balu karna-
wałowego była ekologia więc mieliśmy pokaz mody ekolo-
gicznej, uczniowie w strojach z worków, srebrnych folii pre-
zentowali się wspaniale! Następnie odbyły się wyścigi 
w workach, nauka tańca, bitwa na kulki z gazet. Najwięcej 
śmiechu wywołał taniec z przechodzeniem pod liną. uczest-
nicy pod koniec musieli już przeturlać się po podłodze, żeby 
sprostać zadaniu. Po kilku chwilach wypoczynku muzyka 
znowu porwała wszystkich do tańca w rytm samby, walczy-
ka, czy Gangnam style. Na sali podczas pląsów zrobiło się 
kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał 

z twarzy mimo zmęczenia. Kiedy czas zabawy dobiegł końca 
dzieci z żalem opuszczały salę balową…nastała cisza i spo-
kój. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie cza-
su w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele 
radości. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie 
w przygotowanie pięknych balowych strojów. 

Kolejny bal karnawałowy już za rok.
Milena Taratajcio 
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dyskoteka w ,,jedynce"
Karnawał to doskonały czas na zabawę. 28 stycznia na 
karnawałowej dyskotece bawili się uczniowie klas 4-6. 

Do wspólnej zabawy włączyli się i chłopcy i dziewczęta. 
Tańcom nie było końca. Nikt nie podpierał ścian. Wszyscy się 
integrowali. Niektóre osoby postanowiły wyróżnić się „z tłu-
mu” zmianą stroju. Pomysły były różne – od typowo nowo-
czesnych, po oryginalne stroje z minionych epok. uczniowie 
sami decydowali o muzyce, przy której chcą się bawić. Każ-
dy mógł zapisać propozycję utworu. Opiekunowie losowali 
utwory i dbali o bezpieczeństwo uczestników. red

KONSTRuKCJE Z ZAPAłEK
Na zajęciach artystycznych prowadzonych przez 
panią Joannę Mężyńską uczniowie klas pierwszych 
gimnazjum nr 2 zbudowali konstrukcje przestrzenne. 

Zostały one wykonane w większości z zapałek, ale niektó-
rzy dodali także inne materiały, takie jak kawałki listwy czy 
nawet bambusa. uczniowie bardzo kreatywnie podeszli do 
tego zadania. Mieli pełno niesamowitych pomysłów. Wspólnie 
stworzyli wiele nietuzinkowych prac. Wśród nich wyróżniały 
się piękne, duże domki. Wszystkie były dokładnie dopracowa-
ne i niezwykle starannie wykonane, więc posypały się szóstki.

Joanna Służewska 1a

spotkanie z podRóżnikieM 
Jak się okazało, aby podróżować nie trzeba 
olbrzymich pieniędzy, wystarczy pasja. To właśnie 
o niej i krajach, które odwiedził opowiadał uczniom 
Szkoły Podstawowej nr 2 podróżnik Maciej Pastwa. 

Pan Pastwa opowiadał o swoich podróżach, przygodach 
oraz pokazywał zdjęcia i pamiątki przywiezione z różnych 
krajów. Wśród nich były m.in. maski i instrumenty. Na po-
czątku spotkania było mnóstwo pytań, na które podróżnik 
z przyjemnością odpowiadał. uczniowie dowiedzieli się dużo 
o kulturach innych krajów. 

M. Pastwa opowiadał m.in. o człowieku, którym się zain-
spirował – Kazimierzu Nowaku. uczniów najbardziej zafascy-
nowało to, że pan Maciej przebył tyle kilometrów pieszo, rowe-
rem, a także autostopem. Podróżnik opowiadał, że na tak daleką 
podróż nie potrzeba wcale dużo przygotowań, ani pieniędzy. 
Wystarczy tylko pasja. Na koniec każdy z uczniów miał okazję 
spróbować własnoręcznie robionego masła orzechowego.

Ta wizyta spodobała się wszystkim uczniom oraz nauczy-
cielom. Mamy nadzieję, że nadarzy się okazja ponownego 
spotkania. Magda Grabia i ania Prendke kl. 6a

MateMatyczny alfik z dwójki 
Stanisław Jankowski, uczeń klasy 5A  

Szkoły Podstawowej nr 2 zajął 22 miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym ALFIK.

Szkołę Podstawową nr 2 reprezentowało w konkursie  
51 uczestników z klas ii – Vi. Staś wywalczył sobie 3. miej-
sce w województwie w swojej kategorii wiekowej, natomiast 
w klasyfikacji ogólnopolskiej pokonał 7 tysięcy piątoklasi-
stów i uplasował się na 22. miejscu. W nagrodę w czasie let-
nich wakacji weźmie udział w tygodniowym Obozie Talen-
tów. agnieszka Frąckowiak

www.puszczykowo.pl



wydarzENiE

Prawie 17.000 km afrykańskimi bezdrożami pokonał 
swoim „maluchem” Arkady Paweł Fiedler, wnuk słyn-
nego podróżnika i pisarza z Puszczykowa. Niecodzien-
na podróż przez Czarny Ląd zajęła mu 3,5 miesiąca. 
globtroter zakończył ją w grudniu, jednak jego pojazd 
dopłynął do gdyni dopiero 10 lutego. 

Arkady Paweł w swoją podróż wyruszył 2 sierpnia 2014 r. 
oczywiście z Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. 
W Gdyni „wepchnął” swego fiacika do kontenera, który popły-
nął statkiem do Egiptu. Dalej trasa wiodła przez Sudan, Etio-
pię, Kenię ugandę, rwandę, Tanzanię, Zambię, Botswanę, 
Namibię i rPA. Na Przylądek Dobrej Nadziei, ostatni przysta-
nek eskapady, dotarł 12 grudnia 2014 r. Afrykańska podróż 
była pierwszą tak długą ekspedycja wnuka słynnego podróżni-
ka, dla członków ekipy zresztą też. Oprócz niego w wyprawie 
uczestniczyli jeszcze: Kuba Dąbrowski, Krzysztof Winter i Al-
bert Wójtowicz, którzy kręcili film. Arkady Paweł wcześniej, 
także maluchem, objechał Polskę wzdłuż jej granic. 

 – Ta ekspedycja była połączeniem moich pasji czyli zain-
teresowania afrykańskim kontynentem oraz jazdy samocho-
dem. Afryka zawsze mnie interesowała, oczywiście także 
z tego względu, że w muzeum jest dużo eksponatów z tego 
kontynentu. Jeśli do tego dodamy pasję do zwiedzania świata 
samochodem mamy gotowy pomysł na wyprawę. Dużo czyta-
łem o takich ekspedycjach. Na malucha, jako środek lokomo-
cji, zdecydowałem się głównie dlatego, że z perspektywy tak 
małego auta inaczej się ogląda mijane krajobrazy. Poza tym 
bardzo fajne są reakcje ludzi wywoływane przez ten samo-
chód wśród ludzi. Na ten wybór oczywiście miała wpływ wy-
prawa dookoła Polski – mówi Arkady Paweł Fiedler.

Do Afryki pojechał „fiacik” z 1998 roku, który jak się póź-
niej okazało był chyba największą niespodzianką tej wyprawy. 

 – Przed wyjazdem nikt nie wierzył, że maluch po drodze 
nie będzie miał poważniejszej awarii. Wielu mówiło nawet, że 
mam małe szanse, żeby to auto przejechało całą trasę. Tym-
czasem maluch „dał radę”, przejechał cały kontynent – przez 
busz, pustynię z 50 stopniowymi upałami, błotniste drogi – 
i „nie chciał” się zepsuć, bo wszyscy wręcz czekali, kiedy on 
stanie na dobre i trzeba go będzie dzień czy dwa naprawiać. 
A tu nic, jechał i jechał, bez poważniejszej awarii, bo wymia-
na łożyska przy jeździe po takim terenie to drobnostka – opo-
wiada Arkady Paweł Fiedler. 

jak wspomina podróżnik, drugą niespodzianką byli ludzie 
i reakcje na malucha, czyli wielka wesołość, radość, niedo-
wierzanie, że ktoś wybrał się takim małym autem w taką po-
dróż. Kiedy wjeżdżał do jakiejś wsi to była sensacja porów-
nywalna z lądowaniem uFO. Oczywiście największą radochę 

miały dzieci, które krzyczały Crazy Mzungu!”, czyli „Szalo-
ny Biały Człowiek”.

 – Zainteresowanie było do tego stopnia, że kilka osób 
chciało go kupić. Najwyższa oferta opiewała na 1,5 tys dola-
rów amerykańskich – dodaje podróżnik. 

Ekipa podróżników nocowała najczęściej w namiotach, 
tam gdzie zastał ich wieczór, chociaż zdarzały się noclegi 
w hostelach, na kempingach a nawet u poznanych w podróży 
osób. 

 – Taki nocleg mieliśmy w Sudanie. Człowiek, który poma-
gał nam załatwiać formalności związane z przekraczaniem 
granicy kiedy zauważył, że zrobiło się późno zaprosił nas 
wszystkich do siebie na kolację, przenocował, rano dał śnia-
danie. Innym razem na obiad do swojego domu zaprosił nas 
„autostopowicz”, którego podwoziłem z wioski do wioski. 
Generalnie ludzi byli bardzo mili, pomocni, życzliwi. Ani razu 
nie czułem się w jakiś sposób zagrożony – opowiada podróż-
nik z Puszczykowa. 

Owocem wyprawy ma być odcinkowy film dokumental-
ny, który powstanie do końca tego roku.

 – Mam w głowie kilka tras, a co z tego wyjdzie zobaczy-
my – odsłania nieco rąbka tajemnicy Arkady Paweł Fiedler. n 

Relacje oraz setki zdjęć z wyprawy można zobaczyć na facebooku:
https://www.facebook.com/podrodzeafryka?fref=ts



KAT.I chłopcy ur. po 2002
1. Jakub Standar 
2. Tadziu Janaszek
3. Grzesiu Janaszek

KAT. II dziewczynki ur. po 2000
1. Zuza Standar
2. Martyna Michalak

KAT. III chłopcy 1993-2001
1. Tytus Ostoja
2. Kajetan Konieczny
3. Jonasz Mazur

KAT. IV chłopaki 1992-1971
1. Mateusz Majchrzak
2. Michał Janaszek
3. Kuba Janaszek

KAT. V mężczyźni 1960-1970
1. Olech Ostoja
2. Michał Dydowicz
3. Tomek Hoffmann

KAT.VI dziewczyny 1990-1970
1. Klaudyna Janaszek
2. Karolina Zawartowska
3. Ilona Standar

KAT.VII Panie 1969 – …..
1. Iza Cegłowska
2. Dorota Dydowicz
3. Małgorzata Bekas

KAT. VIII Panowie 1959 – …..
1. Leszek Janaszek
2. Wojtek Palmowski
3. Piotr Bekas

Snowboard kobiet:
1. Maja Sworowska
2. Klaudyna Janaszek
3. Basia Hoffmann

Snowboard mężczyzn:
1. Rafał Płaza
2. Michał Rogalski
3. Adam Halick

Wyniki narciarstwa biegowego:
Mężczyźni:

1. Michał Rogalski
2. Wojciech Majchrzak
3. Piotr Bekas

Kobiety:
1. Małgorzata Bekas
2. Ewa Majchrzak
3. Jagna

Wyniki w poszczególnych kategoriach:

Blisko 150 narciarzy uczestniczyło w Karpaczu  
w 21. Mistrzostwach Puszczykowa w narciarstwie 
alpejskim, biegowym i snowboardzie. W tym roku 
mistrzostwa odbyły się 6-8 lutego na stoku Euro 
w Karpaczu. Po raz pierwszy na Mistrzostwach pojawiła się 
silna grupa z Klubu Olimpijczyka, która gorącym dopingiem 
zagrzewała zawodników do boju. 

jednak zanim puszczykowianie założyli gogle, narty i stanęli na 
starcie narciarskich tras spotkali się w Country Clubie na imprezie 
integracyjnej, gdzie śpiewy i tańce trwały do późnych godzin nocnych.

W sobotę najszybciej na trasę ruszyli biegacze narciarscy. uro-
kliwa trasa w górnym Karpaczu zgromadziła kilkunastu wielbicie-
li biegówek, a piękna, słoneczna pogoda pozwoliła sprawnie prze-
prowadzić zawody.

równolegle do kończących się konkurencji biegowych na stoku 
Euro ruszały zmagania na trasie slalomu giganta. Bardzo dobra po-
goda i świetne warunki śniegowe pozwoliły na ustawienie tyczek na 
całej długości stoku. O wyniku decydowała suma dwóch przejazdów, 
więc do samego końca nie było pewności, co do zdobytego miejsca. 
Zjazdy w ośmiu kategoriach narciarskich i dwóch snowboardowych 
trwały przez kilka godzin. Dla kibiców i zawodników na mecie sla-
lomu ustawiony był namiot, gdzie można się było napić ciepłej her-
baty i odpocząć na przygotowanych siedziskach. Najszybszym za-
wodnikiem w Puszczykowie okazał się Mateusz Majchrzak, który 
nie dał szans rywalom, osiągając najlepszy czas w obu przejazdach. 
Wśród kobiet najszybszą narciarką została Klaudyna janaszek.

Po zawodach wszyscy spotkali się na wspólnej kolacji w hote-
lu Mercure, gdzie zakwaterowana była większość grupy. uroczyste 

ogłoszenie wyników, połączone z rozdaniem nagród i medali 
uświetniła obecność władz Miasta Puszczykowa – Burmistrza An-
drzeja Balcerka oraz sekretarza miasta Macieja Dettlaffa. 

Po przywitaniu wszystkich przez Prezesa PTS-u Wojciecha 
Majchrzaka nastąpiło wręczanie medali w poszczególnych katego-
riach. rozbawieni i udekorowani uczestnicy przenieśli się do ho-
telowego „piekiełka”, gdzie zabawa trwała do białego rana.

Organizatorzy z Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego 
nie kryją zadowolenia z wysokiej frekwencji i pojawienia się no-
wych twarzy, na tej największej wyjazdowej imprezie sportowej 
naszego miasta. równie gorące podziękowania kierują do licznych 
sponsorów oraz osób, które przyczyniły się do sprawnego przepro-
wadzenia mistrzostw. PTS 

Puszczykowo na nartach 
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wydarzENiE

SPORTOWIEC PuSZCZyKOWA WyBRANy
Po raz kolejny puszczykowianie głosowali na Najpopularniejszego Sportowca Roku. Ogłoszenie wyników 
odbyło się 24 stycznia w hOT_elarni podczas Puszczykowskiej gali Sportu.

Zgromadzonych przywitali Bur-
mistrz Puszczykowa – Andrzej Balcerek 
oraz prezes Puszczykowskiego Towarzy-
stwa Sportowego – Wojciech Majchrzak.

W kategorii seniorów zdecydowanie 
wygrała Anna jagaciak-Michalska, ha-
lowa mistrzyni Polski w trójskoku i wi-
cemistrzyni w skoku w dal. Wśród ju-
niorów zwyciężył Alfred Ossowski, 
brązowy medalista mistrzostw Polski 
w windsurfingu. Wyprzedził nieznacz-
nie Marcelinę Winkowską – mistrzynię 
Wielkopolski w lekkiej atletyce.

Podczas gali w głosowaniu „swoje-
go” sportowca wybrali także goście. Na-
grodę „laureata Publiczności” zdobyła 

Marianna Duczmal, wielokrotna mistrzy-
ni Polski w golfie. Tuż za nią uplasował 
się Mieszko Kwaśniewski, brązowy me-
dalista mistrzostw Polski w tenisie.

Podczas gali wyróżnienie odebrał 
także Zbigniew Gorzelany. Pan Zbi-
gniew został uhonorowany za wielolet-
nią działalność na rzecz rozwoju pusz-
czykowskiego sportu, szczególnie bad-
mintona. 

Na gali obecna była izabela Dylew-
ska, dwukrotna medalistka olimpijska 
oraz wielokrotna medalistka mistrzostw 
świata w kajakarstwie, która życzyła 
zwycięzcom wytrwałości w dążeniu do 
celu. n

jUnioR:
1. alfred ossowski (windsurfing)
2. Marcelina winkowska (lekkoatletyka)
3. tytus ostoja (pływanie)

senioR:
1. anna jagaciak (lekkoatletyka)
2. jacek Guziałek (triathlon)
3. wojciech szkudlarczyk (badminiton)

Laureat sali:
1. Marianna duczmal (golf)
2. Mieszko kwaśniewski (tenis ziemny)

Alfred 
Ossowski

Anna 
Jagaciak

Marianna 
Duczmal





informacje

www.puszczykowo.plluty 2015 Echo Puszczykowa18

WALENTyNKOWE BAJKI
drugie tegoroczne spotkanie z bajarką Martyną 
Rubinowską zbiegło się z coraz popularniejszym 
świętem – Walentynkami. 

Z tej okazji dzieci oraz ich rodzice i opiekunowie wysłu-
chali kilka opowieści o miłości. Spotkanie rozpoczęło się 
przesyłaniem buziaków w cztery strony świata, które to prze-
niosło dzieci w magiczny świat baśni. A w nich królowała 
miłość. Były księżniczki i książęta, zamienione w żaby i nie 
tylko, a także król z córkami i mama ze swoimi pociechami. 
Wszystkie opowieści łączył morał, że miłość jest uczuciem 
pięknym, silnym choć nie zawsze łatwym. 

Zapraszamy na kolejne spotkania z Grupą Baśnie Właśnie:
• 19.03.2015 r. godz. 17:00

„Skrzat z Ferne i inne szkockie baśnie”
• 16.04.2015 r. godz. 17:00

„Baśniowa podróż do Ameryki Łacińskiej”

• 14.05.2015 r. godz. 17:00
„Książki z baśniami i baśnie o książkach – spotkanie 

z baśniami podczas Tygodnia Bibliotek”
• 11.06.2015 r. godz. 17:00

„Wakacyjne baśniowe opowieści”
Spotkania z baśniami odbywają się w Bibliotece Miej-

skiej, rynek 15. Wstęp bezpłatny. BMCaK

PASJE MłOdyCh CZyTELNIKóW 
Tym razem w Bibliotece Miejskiej – w wypożyczalni książek dla dzieci 
mnóstwo ciekawostek zobaczyć mogą fani piłki nożnej. 

Dwaj uczniowie klas piątych: Miko-
łaj lipiński oraz Bartek Śron są autora-
mi wystawy prac przedstawiających 
ulubionych piłkarzy znanych klubów 
europejskich. Zachwyt zarówno wśród 
dorosłych jak i dzieci wzbudza niezwy-

kła dokładność i staranność w wykona-
niu rysunków, a także ciekawe pomysły 
na pokazanie herbów klubowych lubia-
nych przez chłopców drużyn. 

Zapraszamy serdecznie do obejrze-
nia wystawy. BMCaK

19 stycznia z okazji święta 
wszystkich ukochanych Babć, 
dziadków i ich gości na scenie 
Sali Teatralnej w budynku 
gimnazjum nr 1 odbył się 
spektakl teatralny pt. „Randka 
w ciemno”. 

SPEKTAKL dLA BABć I dZIAdKóW
Zagrali w nim aktorzy poznańskiej 

grupy „Mój teatr” – Katarzyna Węgli-
cka i Tadeusz Falana. Sztuka w reżyse-
rii Marka Zagaińskiego jest niezwykle 
zabawną próbą odpowiedzi na pytanie 
jak uniknąć nudy i rutyny w małżeń-
stwie z długoletnim stażem albo jak do 
nich nie dopuścić, gdy związek dwojga 
dopiero się rozpoczyna.

Po spektaklu każdy uczestnik otrzy-
mał kalendarz z pięknymi zdjęciami 
Studentów Akademii Seniora, wykona-
nymi w ramach zajęć z fotografii z pa-
nem remigiuszem Niezgódką. 

Dziękujemy wszystkim obecnym za 
miły wieczór. BMCaK
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CO SłyChAć W „KLuBIE PuSZCZA”?
Świetlica socjoterapeutyczna „KLuB PuSZCZA” działające przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie rozpoczyna piąty rok 
swojej działalności. W ciągu minionych lat pracy dzieci i młodzież 
uczestnicząca w zajęciach klubu zanotowała na swoim koncie wiele 
sukcesów osobistych oraz edukacyjnych. Ogromnym wyróżnieniem dla 
całego klubu było również otrzymanie Certyfikatu Wyższej Szkoły Nauk 
humanistycznych i dziennikarstwa w Poznaniu za jakość współpracy  
ze studentami odbywającymi praktyki w naszym Klubie. 

Zajęcia w Klubie odbywają się co-
dziennie w godzinach 14.00-18.00, 
a udział w nich jest całkowicie bezpłat-
ny. Może w nich uczestniczyć każdy, 
kto chce rozwijać swoje mocne strony 
i talenty, zwiększyć swoją koncentrację, 
motywację do nauki lub zmierzyć się ze 
swoimi kłopotami. jesteśmy otwarci 
również na współpracę z rodzicami. 

Klub Puszcza to miejsce, w którym 
jest czas na odrobienie zadań domo-
wych oraz naukę, wspólny posiłek, na-
wiązanie nowych znajomości, wyrobie-
nie dobrych nawyków, a także zabawę. 
Wszyscy uczestnicy zajęć dbają o to, 
żeby nasz wspólny czas był spędzony 
pożytecznie i w miłej atmosferze. 

Czas spędzony w Klubie to także 
okazja do spotkań z ciekawymi i inspi-
rującymi ludźmi. W tym roku szkolnym 
do takich należały z pewnością odwie-

dziny przedstawicielek organizacji po-
zarządowej PADECT oraz ministerstwa 
edukacji laosu w ramach wymiany pol-
sko-laotańskiego programu E-Motive. 
W trakcie spotkania uczestnicy zajęć 
mogli w praktyce sprawdzić swoje 
umiejętności języka angielskiego, zapo-
znać się z kulturą laosu oraz poznać 
zabawy dzieci z tego kraju. 

 innym wydarzeniem w „KluBiE 
PuSZCZA” był konkurs plastyczny 
„Mój herb Puszczykowa”. rozwiązanie 
konkursu odbyło się w trakcie wizyty 
radnego rady Miasta Puszczykowa, 
pana Macieja Krzyżańskiego. jego za-
daniem było ocenienie prac uczestni-
ków wraz z innymi członkami komisji 
konkursu, panem Karolem Majewskim 
kierownikiem MOPS oraz pracownika-
mi socjalnymi. Wybrano najbardziej 
pomysłowe prace, a na zakończenie 

spotkania odbyło się rozdanie nagród 
ufundowanych przez urząd Miasta. 
w trakcie spotkania klubowicze mieli 
również okazję porozmawiać z radnym 
i zadać mu kilka pytań, a także zapre-
zentować zasady panujące w „KluBiE 
PuSZCZA” i pograć w gry planszowe. 

Styczniowe dni w świetlicy wypeł-
niona były także wspólną pracą nad oce-
nami semestralnymi uczestników, ostat-
nimi poprawkami i przygotowaniami do 
testów oraz sprawdzianów. Znalazł się 
jednak i czas na wspólne przygotowanie 
do karnawału i towarzyszącym mu ba-
lom szkolnym. Na ten okres sale klubu 
zostały ozdobione w karnawałowe deko-
racje przygotowane przez klubowiczów. 

Pracowity styczeń już za nami, a luty 
i towarzyszące mu ferie zapowiadają się 
równie ciekawie!

Kierownik „KLUBU PUSZCZa”
Justyna Walkowiak 

NOWE dOWOdy OSOBISTE
Od 1 marca br. będą wydawane nowe dowody osobiste. 
W nowym dokumencie nie będzie informacji o adresie 
zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też 
zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.

Format i wymiary pozostaną takie same jak dotychczas. Nato-
miast fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobi-
stym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Musi 
być jednak zrobiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złoże-
nia wniosku.

Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wy-
jątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku ży-
cia, który będzie ważny przez okres 5 lat. Po 1 marca 2015 r. „stare” 
dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich 
określonych. Dowody wydane z terminem ważności „nieoznaczony” 
nie podlegają wymianie. red
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wolontariusze w hosPicjuM 
w Puszczykowie

W szpitalu w Puszczykowie zainaugurowano program 
wolontariatu, który będzie dodatkowym wsparciem 
dla personelu medycznego a przede wszystkim dla pa-
cjentów oddziału opieki paliatywno-hospicyjnej tej 
placówki.

Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej kierowany 
przez ordynatora doktora Zbigniewa Popowa zyskał nowe 
oblicze swojej działalności. Dzięki staraniom koordynato-
ra programu wolontariatu Ewy Muszyńskiej oraz dyrekcji 
szpitala, w styczniu zainaugurowano tam działania wolon-
tariatu. Zanim wolontariusze trafili na oddział, przeszli 
trwające kilka miesięcy szkolenie. Warto zaznaczyć, że 
szkolenia poruszały różnorodny zakres zagadnień a były 
wśród nich:
–  rola lekarzy i pielęgniarek w opiece docelowej,
– problemy etyczne,
–  szkolenie praktyczne przy łóżku chorego (pomoc przy 

karmieniu, porządkowaniu),
– informacje o zakażeniach szpitalnych.

Wolontariusze, a w zasadzie wolontariuszki, to miesz-
kanki Mosiny, lubonia i Puszczykowa. Na co dzień studiu-

Z wielkim smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp 

KAziMiery 
KOstusiAK-rADzieWicz

współwłaścicielki lodziarni z długoletnią tradycją 
i renomą, nagrodzoną honorową nagrodą 

„Laur Puszczykowa”

rodzinie oraz bliskim 
najserdeczniejsze wyrazy współczucia

składa
Burmistrz Miasta Puszczykowa

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego

  data ur.  data zg.

Kotlińska Janina Kazimiera 14.I.1923 23.I.2015

Michałowski Aleksander 22.I.1925 27.I.2015

Borkowska Regina 28.V.1945 29.I.2015

Kostusiak-Radziewicz  17.VIII.1923 31.I.2015
Kazimiera Joanna 

Ferek Izabela 20.VII.1951 5.II.2015

odEszLi

ją, pracują, wychowują dzieci, są w różnym wieku. ich 
harmonogram pracy będzie ustalany indywidualnie. Pod-
czas swojej pracy wyróżniać sie będą specjalnymi kamizel-
kami (identyfikatorami). Łączy je bez wątpienia chęć ofia-
rowania swojego czasu, empatii i wrażliwości pacjentom.

uroczyste wręczenie certyfikatów dokumentujących 
ukończenie kursu i nabycia uprawnień do pracy wolonta-
rystycznej zorganizowano w obecności dyrektora ds. me-
dycznych szpitala doktora Marka Daniela. Odebrało je 
łącznie 9. wolontariuszek, ale obecne były także nowe 
kandydatki, które pewnie już niedługo dołączą do zespołu. 

Ewa Muszyńska koordynatorka programu, zapowie-
działa jego dalszy dynamiczny rozwój, a za taki oprócz 
trwającej rekrutacji należy uznać plan kolejnych szkoleń 
mających na celu przygotowanie wolontariuszy do sytu-
acji nagłych związanych ze stresem, które bez wątpienia 
są na stałe wpisane w charakter opieki paliatywno-hospi-
cyjnej. red
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365 WORKóW ŚMIECI
Fundacja Arka – znana z organizacji akcji „Listów do Ziemi”, w której 
biorą udział również dzieci z Puszczykowa – zachęca w tym roku do 
przyłączenia się do swojej nowej kampanii. 

Kampania „365 worków śmieci” ma 
na celu zwrócenie uwagi na ogromną 
ilość tworzonych odpadów opakowa-
niowych. Może nie zdajemy sobie 
z tego sprawy, ale wiele z nich jest po 
prostu zbędne (np. tubka pasty do zę-
bów pakowana dodatkowo w kartonik).

Często podczas spacerów i wycie-
czek przeróżne opakowania, np. po ba-
tonikach czy napojach, nie trafiają do 
koszy na śmieci, ale są wyrzucane, 
gdzie popadnie. Aby wziąć czynny 

udział w kampanii „365 worków śmie-
ci” wystarczy ruszyć w teren i posprzą-
tać znane nam miejsca wyrzucania ta-
kich odpadów. Chcąc zachęcić Państwa 
do działania Centrum Ekoinfo postano-
wiło przygotować nagrody. Za każdą 
udokumentowaną (sfotografowaną na 
sprzątanym miejscu) reklamówkę ze-
branych śmieci dostaną Państwo od nas 
mały upominek. Natomiast za każde 
trzy – ekologiczną torbę na zakupy 
z naszym logo. Czas trwania i szczegó-

ły akcji oraz regulamin przyznawania 
nagród dostępne są na naszej stronie: 
www.centrumekoinfo.blogspot.com.

Zapraszamy do udziału! 
anna Polaszczyk

WOdA I ŚCIEKI WEdług NOWyCh STAWEK
Rachunki, które otrzymujemy w 2015 r. z Aquanetu za wodę i odbiór 
ścieków obliczane są już według nowych, wyższych stawek. 

Zgodnie z przepisami podwyżki we-
szły w życie, mimo, że rada Puszczyko-
wa nie zaakceptowała projektu uchwały 
o zatwierdzeniu nowych stawek za wodę 
i odbiór ścieków przedłożonych przez 
Aquanet.

Podwyżki dotyczą zarówno dostaw 
wody (wzrost o ok. 4 %), odbioru ście-
ków (wzrost o ok. 8 %) oraz opłaty stałej 
tzw. opłaty abonamentowej za utrzyma-
nie w gotowości urządzeń wodociągo-
wych.

Mieszkańcy Puszczykowa za wodę 
zapłacą identyczną stawkę jak pozostali 
odbiorcy zaopatrujących się w wodę 
w Aquanecie czyli 4,54 zł brutto za metr 
sześcienny dostarczonej wody (4,2 zł 
netto).W przypadku odbioru ścieków 

bytowych. Tu Aquanet uzależnia wyso-
kość stawki od lokalizacji tzw. zlewni. 
Puszczykowo należy do tzw. zlewni 
mosińsko-puszczykowskiej. Oznacza 
to, że za zrzut każdego metra sześcien-
nego ścieków do kanalizacji zapłacimy 
8,14 zł brutto (7,54 zł netto).

Do tego należy doliczyć jeszcze tzw. 
opłatę abonamentową, którą Aquenet po-
biera za utrzymanie w gotowości urzą-

dzeń wodociągowych. Wynosi ona 4,8 zł 
brutto (4,44 zł netto) za każdy miesiąc. 

FUNDUSZ WODOCIąGOWy 
Aquanet SA w 2004 r. wprowadził 

program pomocowy pod nazwą Fun-
dusz Wodociągowy. jego zadaniem jest 
łagodzenie skutków podwyżek cen 
wody i ścieków klientom o najniższych 
dochodach obsługiwanym przez Aqu-
anet SA. Z pomocy Funduszu Wodocią-
gowego mogą korzystać osoby lub ro-
dziny będące w trudnej sytuacji finsnso-
wej. W sprawie przyznania dofinanso-
wania do rachunków za zimną wodę 
i ścieki należy zgłaszać się do:

Fundacja „Dziecko w centrum” 
ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań, 

tel.: 61 663 40 90 
www.dzieckowcentrum.org 

fundacja@dzieckowcentrum.org

POMóżMy POgORZELCOM
W nocy z 7 na 8 lutego br. wybuchł pożar na poddaszu 
domu jednorodzinnego przy. ul. dąbrowskiego 
w Puszczykowie. 

Na szczęście mieszkańcy opuścili budynek i nikomu 
nic się nie stało. Ogień zniszczył jednak dach, pomieszcze-
ni na poddaszu. remontu wymaga także część parteru, 
która uległa zalaniu podczas akcji gaśniczej. Poszkodowa-
na w pożarze rodzina zwraca się z prośbą o pomoc finan-

sową, przede wszystkim na remont dachu, poddasza 
i zniszczonej części parteru. Pieniądze można wpłacać 
bezpośrednio na konto poszkodowanych: 

sKOK Wielkopolska
Kuto urszula

46 7999 9995 0970 0052 6104 0001

Informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Puszczykowie ul. Wysoka 1, tel: 603 436 087 
oraz 61 819 46 48. 
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PRZEKAż SWóJ  
1% POdATKu 
ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie przewiduje, że każdy podatnik płacący 
podatek dochodowy od osób fizycznych może 
przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz wybranej 
przez siebie organizacji pożytku publicznego.

1% podatku dochodowego mogą przekazać:
 – podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych 

(w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego 
zbycia papierów wartościowych);

 – podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych;

 – podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i ko-
rzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem 
jednak, że samodzielnie wypełnią PiT-37 na podstawie PiT-
–u otrzymanego z ZuS. 

WyBIERZ ORgANIZACJę 
Aby przekazać swój 1% podatku należy wybrać organiza-

cję, którą chcemy wesprzeć. Wykaz organizacji pożytku pu-
blicznego, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozli-
czeniach za 2014 r. publikowany jest na stronach Departa-
mentu Pożytku Publicznego MPiPS w zakładce aktualności.

Wykaz organizacji uprawnionych do zbierania 1% można 
znaleźć także w internetowej bazie organizacji pożytku pu-
blicznego w portalu www.ngo.pl.

jeśli już dokonaliśmy wyboru należy wypełnić odpowied-
nią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PiT-36, PiT-
-36l, PiT-37, PiT-28, PiT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia 
w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowe-
go, które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podat-
ku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego 
OPP”, wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym 
rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% 
należnego podatku (art. 45c ust.3 ustawy o pdof). Numer ten 
znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej, a także w bazie na stronie www.ngo.pl.

Uwaga! Zanim wpiszemy numer KrS – upewnijmy się, 
że wybrana przez nas organizacja znajduje się w wykazie 
OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2014 rok. Może 
się okazać, że organizacja, którą wspieraliśmy od lat, w tym 
roku nie znalazła się w wykazie. Wówczas nie możemy jej 
przekazać 1% podatku.

WPISZ KWOTę 
Oprócz numeru KrS wybranej organizacji, w rubrykach 

PiT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla 
OPP (jeśli wypełniamy PiT-a w jakimś programie kompute-
rowym kwota zostanie obliczona automatycznie). Nie może 

ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego 
z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dzie-
siątek groszy w dół (art. 45c ust. 1 ustawy o pdof).

Na jednym formularzu PiT podatnik może przekazać odpis 
1% tylko jednej organizacji. jeśli jednak podatnik rozlicza się na 
więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, 
np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) – w każdym 
z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organiza-
cji zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci 
w pełnej wysokości należny podatek. Najlepiej, gdy uczyni 
to do końca okresu rozliczeniowego (czyli do 31 stycznia – 
dla ryczałtowców oraz do 30 kwietnia – dla pozostałych po-
datników). jeśli jednak nie uda się zachować tego terminu, 
może zapłacić podatek później (z odsetkami): są na to dwa 
miesiące od upływu terminu dla złożenia zeznania podatko-
wego (art. 45c ust. 2 ustawy o pdof).

Jeżeli błędnie wpiszemy numer KRS organizacji  
do formularza PIT, wówczas urząd skarbowy zwróci się 
do nas z prośbą o poprawienie tego błędu. Może to 
uczynić korespondencyjnie lub poprzez telefon albo 
e-mail (o ile podamy odpowiednie dane kontaktowe 
w zeznaniu).

Na podstawie www.ngo.pl

wybRane oRGanizacje pożytkU pUbLiczneGo działające 
na teRenie pUszczykowa, któRyM Można pRzekazywać 1% 

podatkU dochodoweGo (stan na 20 i 2015):

• Fundacja polskich kawalerów Maltańskich
„poMoc MaLtaŃska”, 61-113 poznań, ul. Świętojańska 1
kRs: 0000207523
w przypadku domu pomocy Maltańskiej w puszczykowie w rubryce  
„cel szczegółowy” należy wpisać: na rzecz domu pomocy Maltańskiej 
w puszczykowie.

• stowarzyszenie przyjaciół puszczykowa
Grunwaldzka 7, 62-040 puszczykowo. kRs: 0000105528

• stowarzyszenie sportowe „akademia tenisowa angelique kerber”
ul. sobieskiego 50, 62-040 puszczykowo. kRs:0000292082

• związek harcerstwa polskiego chorągiew wieLkopoLska,
w rubryce „cel szczegółowy 1%” wpisujemy: hufiec poznań Rejon  
– ośrodek zhp puszczykowo. kRs 0000266321

• związek ochotniczych straży pożarnych Rp, 
w rubryce „cel szczegółowy 1%” wpisujemy: osp puszczykowo, 
ul. zacisze 3, 62-040 puszczykowo. kRs 0000116212.

Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie 
podatku przez pracodawcę nie mają możliwości 

przekazania 1%.
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OZNAKOWANy = BEZPIECZNy 
Puszczykowscy policjanci w ramach akcji „Bezpieczny rower” zapraszają 
wszystkich właścicieli rowerów na bezpłatne znakowanie swoich 
jednośladów. 

W ramach programu prewencyjnego 
„Bezpieczny rower” policjanci znakują 
rower nie uszkadzając lakieru (numer 
widoczny jest w promieniach uV) i re-
jestrują go przypisując mu indywidual-
ny numer. Każdy jednoślad otrzymuje 
także specjalna nalepkę potwierdzającą 
umieszczenie roweru w Policyjnym re-
jestrze Oznakowanych rowerów. Wła-
ściciel bicykla otrzymuje natomiast po-
twierdzenie przystąpienia do programu 
w formie plastikowej karty formatu 
dowodu osobistego.

jak powiedział Konrad Domino, ko-
mendant Komisariatu Policji w Pusz-
czykowie w Policyjnym rejestrze 
Oznakowanych rowerów jest już około 
150 jednośladów należących do miesz-
kańców naszego miasta. 

Do programu może przystąpić wy-
łącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca 
na terenie Poznania i Powiatu Poznań-
skiego. Nieletni muszą przyjść z rodzica-
mi lub inną osobą dorosłą, która posiada 
dowód osobisty. W takich przypadkach 
rower zostaje zarejestrowany na osobę 
pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje 
wskazany jako użytkownik roweru.

Aby móc oznakować rower w ra-
mach tej akcji jednoślad musi być wy-
posażony zgodnie z przepisami, czyli 
mieć co najmniej jedno światło pozycyj-
ne barwy białej lub żółtej selektywnej 
(dopuszcza się, aby światła roweru były 
zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest 
zobowiązany do ich używania podczas 
jazdy) oraz co najmniej jedno światło 
odblaskowe barwy czerwonej, kształtu 

innego niż trójkąt oraz co najmniej jed-
no światło barwy czerwonej, które może 
być migające. Oczywiście pojazd musi 
mieć sprawny hamulec i dzwonek lub 
inny sygnał ostrzegawczy. red 

Terminy znakowania rowerów 
w Komisariacie Policji w Puszczykowie
10.03.2015 r. w godz. 15.00 – 18.00
20.03.2015 r. w godz. 10.00 – 13.00
30.03.2015 r. w godz. 15.00 – 18.00
 3.04.2015 r. w godz. 10.00 – 13.00
10.04.2015 r. w godz. 15.00 – 18.00
20.04.2015 r. w godz. 10.00 – 13.00

obowiązkowy nUMeR i nazwa ULicy
Brak lub nieczytelne oznaczenie numerem porządkowym 
nieruchomości może bardzo utrudnić służbom ratunkowym dotarcie  
do potrzebujących pomocy. Mimo wielu apeli ratownicy medyczni, 
strażacy, policjanci i inne służby w codziennej pracy wciąż spotykają się 
z takimi przypadkami. 

Obowiązek dotyczy umieszczenia 
w widocznym miejscu, na ścianie fron-
towej budynku, – a gdy budynek poło-
żony jest w głębi ogrodzonej nierucho-
mości także na ogrodzeniu – tabliczki 

z numerem porządkowym oraz nazwą 
ulicy (art. 47 b ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 
17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i karto-
graficzne (Dz. u. 2010.193.1287 ze 
zm.). Obowiązek ten dotyczy wyłącznie 
nieruchomości zabudowanych. Karą za 
niedopełnienie obowiązku jest grzywna 
w wysokości do 250 zł. 

Pamiętajmy, że wykonanie obo-
wiązku umieszczenia w widocznym 
miejscu tabliczki z numerem porządko-
wym oraz nazwą ulicy jest niezwykle 
istotne, bowiem pozwala na odnalezie-
nie poszukiwanego adresu nie tyko oso-
bom zainteresowanym i organom admi-
nistracji, ale także służbom ratunko-
wym. red

KRONIKA
POLICyJNA

22.I.2015 r. – złodzieje tzw. zło-
miarze wycięli z urządzeń znajdują-
cych się przy torowisku około 6 me-
trów podwójnej linki dławikowej 
o łącznej wartości około 660 zł. 

30.I. 2015 r. – między godz. 9.00 
a 14.00 złodziej włamał się do jednego 
z mieszkań przy ul. Poznańskiej skąd 
po splądrowaniu pokoi skradł biżuterię 
o wartości około 3.500 złotych.

W styczniu na policje zgłosiła się 
mieszkanka Puszczykowa, które zo-
stała oszukana przez naciągaczy dzia-
łających na znanym portalu Allegro. 
Poszkodowana sprzedała meble 
o wartości ok. 4 tys zł. Oszuści przed-
stawili jej spreparowaną przez siebie 
stronę internetową, na której widniała 
jakoby sfinalizowana transakcja wpła-
ty. Niestety prawdziwe pieniądze ni-
gdy nie trafiły na jej konto. n
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ziMowy tURniej piłki nożnej
24 stycznia na Orliku przy ulicy Jarosławskiej odbył 
się Pierwszy Zimowy Turniej Piłki Nożnej. Wzięły 
w nim udział drużyny Mieszkańców Puszczykowa, 
Policji i Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej 
i Zarządu Klubu Piłkarskiego LAS Puszczykowo.

Pogoda dopisała, po piłkarskich zmaganiach na wszyst-
kich czekała ciepła zupa oraz ognisko z kiełbaskami. Wszy-
scy otrzymali też pamiątkowe medale, a każda z drużyn – 
puchar. Turniej został rozegrany w przyjaznej atmosferze, 
najlepsi okazali się Mieszkańcy Puszczykowa, drugie miejsce 
zajęła drużyna Zarządu KP lAS, trzecie Policja i Straż Miej-
ska, zaś czwarte OSP Puszczykowo. Dziękujemy za udział 
i zapraszamy na Wiosenny Turniej Piłki Nożnej. Szczegóły 
na www.caspuszczykowo.pl /CaS/ak

eLiMinacje Miejskie w piłce 
siatkowej szkół podstawowych
2 lutego 2015r. w sali Szkoły Podstawowej nr 2 
w Puszczykowie rozegrano mecze eliminacyjne do 
rozgrywek powiatowych w piłce siatkowej dziewcząt 
i chłopców szkół podstawowych. 

Wśród dziewcząt zwycięstwo odniosła drużyna „je-
dynki”, wygrywając pojedynek z koleżankami z „dwójki” 
w dwóch setach – 25:12 i 26:24.

Puszczykowskie brazylijskie jiu jitsu
Kiedy w puszczykowskiej hotelarni dekorowano naj-

lepszych sportowców Puszczykowa, nasz mieszkaniec – 
Sławek Barczak – wywalczył w Lizbonie w Portugalii ty-
tuł Mistrza Europy w Brazylijskim Jiu Jitsu (w kategorii 
czarnych pasów w wadze do 74 kg.), pokonując przed 
czasem wszystkich rywali. 

siatkarska liga na finiszu
Zakończyła się faza grupowa Puszczykowskiej Ligi 
Piłki Siatkowej mężczyzn. W pierwszej czwórce 
znalazły się zespoły: MKS I, Budowlanka, Rataje 
i żubry. O miejsce 5 walczyć będą zespoły MKS II 
i Przyjaciele z boiska.

Kibiców siatkówki zapraszamy w sobotę 7 marca na pół-
finały do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 
w Puszczykowie. Kolejność spotkań:
godz. 16:00:  i półfinał MKS i vs. rataje 
godz. 17:30:  ii półfinał Żubry vs. Budowlanka
godz. 19:00:   zaległy mecz V kolejki MKS ii vs. Przyjaciele 

z boiska
Finały PlPS odbędą się 28 marca 2015. Zapraszamy!/ CaS/jh

jako trener w Klubie Sportowym „Czerwony Smok” Po-
znań/luboń oraz jako właściciel i trener klubu „Barracuda”, 
prowadzi zajęcia dla wszystkich kategorii wiekowych. 

Serdecznie gratulujemy Panu Sławkowi, życzymy ko-
lejnych sukcesów i mamy nadzieję, że już w przyszłym 
roku będzie kandydował do tytułu Sportowca roku Pusz-
czykowa. 

CaS/Joanna hejnowicz

Dziewczęta wystąpiły w składach:
SP 1: A. Wietrzyńska, H. Durczewska, A. Tężycka, i. Miś-

kiewicz, N. Zażembłowska, M. Feferkuch, M. Niedbała,  
G. Ossowska, M. Bogdanowska, W. lis. Opiekun: lucyna 
Dydzińska

SP 2: S. Stachowiak, W. Mazur, N. jajczyk, M. Kostka,  
G. Kwatkowska, j. Krawczyk, A. lis, W. Kleiber, A. Prendke, 
A. Pachura. Opiekun: Marzenna johaniewicz

Natomiast wśród chłopców lepsza okazała się drużyna 
„dwójki”, pokonując team „jedynki” 2:1 (27:25, 12:25, 15:7)

Chłopcy zagrali w następujących składach:
SP 1: M. Woltman, W. jakubiak, j. Kubasik, M. Madaj-

czak, D. Broda, W. Szejn, j. Standar, j. Namysł, M. Popław-
ski. Opiekun: Wiesław Bartkowiak 

SP 2: M. Stefański, j. Skibiński, P. Wielowiejski, M. Ha-
siak, A. Łukaszewicz, P. Bręczewski, D. Krzyżaniak, N. Że-
lek, A. Buczkowski, K. Kiciński. Opiekun: Michał Przybylski

Zwycięzcom życzymy powodzenia w kolejnych etapach 
rozgrywek, a wszystkim opiekunom i młodym zawodnikom 
dziękujemy za udział i wysiłek podczas meczów. /CaS/ic
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LIgA SIATKóWKI KOBIET – III KOLEJKA

gIMNAZJALIŚCI  
PRZy SIATCE
4 lutego 2015 r. gimnazjaliści z Puszczykowa 
rywalizowali na siatkarskich boiskach w eliminacjach 
miejskich w tej dyscyplinie. Wyłoniły one team, 
który tydzień później reprezentował nasze miasto 
w rozgrywkach powiatowych.

Dziewczęta wystąpiły w następujących składach:

Gimnazjum nr 1:
M. Derkowska, D. Tabiś, j. Ossowska, O. Zawada, K. jań-

czak, N. Oczujda, A. Wawrzyniak, M. Zażembłowska. 
Opiekun : marlena jagaciak 

Gimnazjum nr 2:
N. Zawada, A. Kaczmarek, M. Piasecka, A. Żabińska,  

M. Dec, W. Bednarska, A. Pachura, A. Słabosz, M. Michal-
ska, W. Kujawa, M. Błaszyk. 

Opiekun: Karina Buczkowska

Gimnazjum Sportowe:
M. jajczyk, M. Bąkowska, K. rutkowska, P. Nowicka,  

M. Gorzelańczyk, A. Gunther, A. Skrzypek, W. Gawin, M. Wala, 
A. Garczyk, Z. Krawczyk, Z. Wesołowska.

Opiekun: Bernadetta Łuczak

Awans do półfinałów powiatu zapewniły sobie dziewczę-
ta z Gimnazjum nr 2. Na drugim miejscu uplasowało się 
Gimnazjum nr 1, a trzecie miejsce przypadło Gimnazjum 
sportowemu. 

Także wśród chłopców drużyna z „Dwójki” nie miała so-
bie równych i zwyciężyła w eliminacjach. Drugie miejsce 
zajęli zawodnicy z Gimnazjum Sportowego a trzecie miejsce 
przypadło w udziale Gimnazjum nr 1. 

Drużyny wystąpiły w następujących składach:

Gimnazjum nr 1:
j. Zawartowski, M. Świerczyński, j. Koszela, D. Bukow-

ski, A. Biernacki, M. Paisert. Opiekun: Wiesław Bartkowiak 

7 lutego 2015 r. w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Puszczykowie odbyła się  
III kolejka ligi siatkówki kobiet. Zagrały zespoły 
„Babiland”, „Absolwentki”, „Pędzące Brzoskwinki”

„Pretty Women”, „Złotka” oraz „P4”. Mecze były bardzo 
zacięte, a sety kończyły się następującymi wynikami:
Babiland vs. Absolwentki: 2:3 

(21:25, 25:20, 25:12, 21:25, 16:18)

Babiland vs. Pędzące Brzoskwinki: 1:3 
(20: 25, 25:23, 16:25, 15:25)

Pretty Women vs. Złotka: 3:1 (25:22, 23:25, 25:17, 25:19)
Złotka vs. P4: 0:3 (21:25, 17:25, 18:25)

* * *
Kolejna runda odbędzie się 14 marca 2015 r. Serdecznie 

zapraszamy kibiców. Szczegóły na www.caspuszczykowo.pl.
/CaS/ic

Gimnazjum nr 2
j. Bręczewski, P. Skibiński, j. Kowal, M. latosi, j. Niec-

karz, P. Górka, M. Kaczmarek, A. Dec, Ł. Chwieralski, M. Flis, 
B. Milne, H. Majewski. Opiekun: Piotr Pomes 

Gimnazjum Sportowe
B. Skałecki, S. leonarczyk, M. Bąk, K. Woltman, M. Pi-

lawski, M. Fabisiak, M. Czyż, A. Czempiński, P. Dudziak,  
P. ruciński. Opiekun: Bernadeta Łuczak 

Finał rejonowy
Kolejnym etapem rywalizacji gimnazjalistów był finał 

Powiatu Poznańskiego, rozegrany 11 lutego w Murowanej 
Goślinie. 

Team Gimnazjum nr 2 rozegrał mecze z Kórnikiem, ro-
kietnicą i Murowaną Goślina. 

Pierwszy mecz z Kórnikiem nie miał historii. Puszczyko-
wo zwyciężyło wynikiem 2:0. Drugi mecz z gimnazjum 
z rokietnicy nie był już taki łatwy, jednak również zakończył 
się zwycięstwem 2:0. 

W decydującym o 1 miejscu pojedynku gospodarze tur-
nieju – Gimnazjum nr 2 z Murowanej Gośliny – mieli więcej 
szczęścia i to oni stanęli na najwyższym stopniu podium. jed-
nak do półfinału rejonu awansują dwie drużyny z finału po-
wiatu, zatem obok Murowanej Gośliny, również Puszczyko-
wo będzie uczestniczyło w rozgrywkach na najwyższych 
szczeblach. uczniom, opiekunom i trenerom gratulujemy 
i życzymy powodzenia ! /CaS/jh/ic
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PuSZCZyKOWSCy 
TENISIŚCI NA POdIuM 
Bardzo dobrze w styczniowych turniejach wypadli te-
nisiści Akademii Tenisowej Angelique Kerber w Pusz-
czykowie. W turniejach zorganizowanych w Szczecinie 
i Puszczykowie zagrali w finałach singla i debla. 

Podczas turnieju w Szczecinie iTF juniorów (do 18 lat) 
Magnolia 2015 Grade 4 swoją wysoką formę potwierdziła 
puszczykowianka Anastasiya Shoshyna (260 miejsce na liście 
światowej iTF do 18 lat). Podopieczna trenera Wojciecha Gaw-
laka awansowała do finału zarówno w singlu jak i w deblu. 

W drodze do finału w grze pojedynczej jej wyższość mu-
siała uznać m.in. węgierka Csenge Furak, która uległa 
Anastasiy’i w dwóch setach: 6:3, 6:4. W pojedynku finałowym 
reprezentantka naszego miasta musiała z kolei uznać wyższość 
rosjanki Soty’i Treshchevej, która pokonała ją 6:3 i 6:4.

Natomiast w grze deblowej wspólnie z Oliwią Szymczu-
chą pokonały w półfinale parę Wiktoria rutkowska(także 
z Puszczykowa) – iga Świątek 6:3,6:3. W pojedynku finało-
wym pokonały białoruski duet K. Paulenka – N. Shytko-
uskaya 6:3,6:4.

jeszcze obfitszy w trofea okazał się Ogólnopolski Turniej 
Klasyfikacyjny juniorów (do lat 18) zorganizowany w pusz-
czykowskiej Akademii Tenisowej Angelique Kerber. 

Podwójnym zwycięzcą rywalizacji, w której wzięło udział 
20 zawodników okazał się reprezentant Puszczykowa Prze-
mysław Michocki (280 na liście światowej iTF juniorów do 
18 lat oraz 4 junior na liście Polskiego Związku Tenisowego), 
który zwyciężył w grze pojedynczej oraz deblu. 

W półfinałowym pojedynku podopieczny trenera Wojcie-
cha Gawlaka, po zaciętej trwającej trzy sety walce, pokonał 
Wojciecha Adamka (AZS Poznań) 4:6, 6:2, 6:1. W finale Bar-
tłomiej Maroszek (return radom) nie zdołał ugrać nawet 
seta i przegrał 4:6, 1:6.

W grze deblowej w Przemysław Michocki walczył w pa-
rze z P. jankowiakiem (AZS Poznań). Drogę do finału otwo-

witold konoPko MistrzeM Polski 
Witold Konopko reprezentant Akademii Tenisowej Angelique Kerber w Pusz-
czykowie grając w parze z Julianem Radoniem (KS górnik Bytom) wywalczył 
tytuł Mistrza Polski w grze podwójnej. Witold rozegrał zwycięskie pojedyn-
ki podczas Mistrzostwach Polski Młodzików rozegranych w Warszawie. 

Finalistki debla turnieju w Szczecinie (od lewej): O. Szymczucha 
(POL), A. Shoshyna (A.T. Angelique Kerber Puszczykowo) I miej-
sce; K. Paulenka, N.Shtkouskaya (Białoruś) – II miejsce.

Najlepsi singliści turnieju w Puszczykowie (od lewej) Przemysław 
Michocki (A.T. Angelique Kerber Puszczykowo) I miejsce, Woj-
ciech Adamek, Adam Kaczmarek (AZS P-ń) III miejsce.

rzyli sobie po zwycięskim pojedynku z wysoko notowaną 
parą: M. Kwaśniewski (NST) – B. Maroszek ( return ra-
dom), którą pokonali po bardzo zaciętym, trzysetowym poje-
dynku 4:6, 6:3, 10:7.

W finale do zwycięstwa wystarczyły już dwa sety, w któ-
rych 7:5, 6:3 pokonali parę W. Adamek – A. Kaczmarek re-
prezentującą poznański AZS. Gratulujemy! red

W drodze do finału bytomsko-pusz-
czykowska para pokonała m.in.: parę 
M. Adamek (NST)/P. Kaliszewski(K.T. 
legia Warszawa). 

W walce o mistrzowski tytuł ich 
wyższość uznali natomiast M. Pawli- 
cki i W. Szczęsny reprezentujący WTS  

DeSki Warszawa, którzy przegrali 5:7 
i 4:6.

Witold Konopko startował także 
w grze pojedynczej. jednak w ćwierćfi-
nale w walce o medal przegrał po prawie 
trzygodzinnym meczu z Makarym Adam-
kiem (NST) 2:6, 7:6 i 6:7. Brawo! h.G.
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41 młodych tenisistów z całego kraju uczestniczyło w IV Ogólnopolskim 
Turnieju Klasyfikacyjny krasnali chłopców (rocznik 2005 i młodsi) 
nieoficjalne określany Mistrzostwami Polski w tej kategorii wiekowej. 
Zawody zorganizowano na krytych kortach Akademii Tenisowej 
Angelique Kerber w Puszczykowie. 

udANy START WIELKOPOLSKICh KRASNALI 

Reprezentanci wielkopolski spisali 
się znakomicie. Do ćwierćfinału awan-
sowało 4 z 12 startujących w turnieju 
„krasnali”. W „bratobójczym” pojedyn-
ku Fryderyk lechno – Waśiutyński 
(NST Wielkopolska) pokonał Mateusza 
lange – rocznik 2006 (AZS Poznań) 
6:0 , 6:2. W kolejnych meczach pusz-
czykowianin Hugo Kwaśniewski (NST 
Wielkopolska, rocznik 2006) wygrał 
z Szymonem Kaszowskim ( Adventage 
Bielsko Biała) 6:1,6:2, a Goran Zgoła 
(AZS Poznań) pokonał Damiana Pieka-
rza (KT Warszawianka Warszawa) 2:0, 
nie oddając przeciwnikowi nawet gema. 

Z pojedynków półfinałowych zwy-
cięsko wyszli: Oskar Grzegorzewski, 
który pokonał w tie breaku Fryderyka 
lechno-Waśiutyński oraz Goran Zgoła, 
który wygrał z Hugo Kwaśniewskim. 

Hugo jest uczniem klasy iii Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Puszczykowie tre-
nuje w uKS „FiT” Puszczykowo, klu-

bie założonym przez rodziców dla dzie-
ci chcących uprawiać tenis wyczynowo 
ale również tych, którzy traktują ten 
sport jako hobby (klub niebawem otrzy-
ma licencje PZT). Trenuje pod okiem 
swojego taty Piotra.

– Mecze półfinałowe stały na bardzo 
dobrym poziomie. Obserwując bardzo 
dobrą grę 10 letnich tenisistów ręce 
same składały się do oklasków. W me-
czu finałowym spotkało się dwóch naj-
wyżej rozstawionych zawodników. Wy-
nik meczu był otwarty do końca poje-
dynku. Jednak lepszą dyspozycję dnia 
wykorzystał Oskar Grzegorzewski (Mo-
relowa Tennis Club Warszawa), który 
pokonał Gorana Zgołę i zwyciężył 
w turnieju – mówi Henryk Gawlak, Dy-
rektor turnieju.

Turniej pocieszenia wygrał Bartosz 
Daniłowski (Pol-Sart lublin) pokonując 
Bartosza Surudo (A.T. Promasters 
Szczecin) 6:4,6:4

Kolejny turniej w Akademii Teniso-
wej Angelique Kerber w Puszczykowie 
zostanie rozegrany w dniach 14-17 lute-
go 2015 . Tym razem na kortach będą 
rywalizowały dziewczęta. Zgłoszonych 
zostało już ponad 50 zawodniczek. red

Hugo Kwaśniewski 
ze swoim tatą-trenerem Piotrem




