
ECHOECHO
PUSZCZYKOWAPUSZCZYKOWA
INFORMATOR MIEJSKI Maj 2015 nr 5 (275) www.puszczykowo.pl

PUSZCZYKOWO

• Rozśpiewane małolaty str. 2

• Tydzień Bibliotek w Puszczykowie str. 12-13

• XXV-lecie Samorządności w Puszczykowie str. 28

FESTYN EKOLOGICZNY W PUSZCZYKOWIE 
FOTORElAcJASTR 14-15



www.puszczykowo.plmaj 2015 Echo Puszczykowa2

wydarzenie

IX MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI MAŁOLATA

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Puszczykowie już po raz 
dziewiąty była organizatorem Międzyszkolnego 
Festiwalu Piosenki Małolata, który odbył się w dniu 
30 kwietnia 2015r. Festiwal honorowym patronatem 
objęli: Burmistrz Miasta Puszczykowa Andrzej 
Balcerek oraz Starosta Poznański Jan Grabkowski.

Pani Ewa Budzyńska, dyrektor SP 1 serdecznie powitała 
przybyłych gości, dzieci i młodzież, którym życzyła miłej 
zabawy. Swoją obecnością zaszczycili nas: przewodnicząca 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu pani Małgorzata Szczot-
ka, burmistrz Puszczykowa pan Andrzej Balcerek, z-ca dy-
rektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego pan Piotr 
Pietryga, przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Re-
gionalnego Starostwa Powiatowego pan Mirosław Wieloch. 

Do rywalizacji stanęło 14 szkół z Mosiny, Lubonia, Kór-
nika, Komornik, Wir, Czapur, Krosna, Krosinka, Szczodrzy-
kowa, Daszewic i Puszczykowa. Wystąpiło 32 uczestników, 
którzy zaśpiewali piosenki z repertuaru dziecięcego i mło-
dzieżowego.

Uczestnicy festiwalu prezentowali niezwykle wysoki po-
ziom artystyczny. Trudne zadanie stanęło przed jury w skła-
dzie: pani Ewa Sykulska muzyk i wykładowca UAM w Po-
znaniu, pani Danuta Mankiewicz dyrektor Biblioteki Publicz-
nej Centrum Animacji Kultury, pani Beata Oziemska nauczy-
cielka muzyki oraz pan Burmistrz Andrzej Balcerek. 

Oto lista laureatów:
W kategorii I (klasy 0 i I)

I miejsce – Hanna Wieczorek (SP Krosinko)
II miejsce – Anna Chwałczyńska (SP 2 Puszczykowo)
III miejsce – Maja Morawska (SP 1 Puszczykowo) 
Wyróżnienie: Joanna Olsztyńska (SP 2 Luboń) 
Wyróżnienia dodatkowe: Zofia Podgórska (SP Daszewice), 
Zofia Borkowska (SP Krosinko), Natasza Magas (SP 
Komorniki), Natasza Chadyniak (SP 2 Luboń)

W kategorii II (klasy II i III)
I miejsce – Karina Pawlak (SP 1 Mosina)
II miejsce – Jan Murawa (SP Czapury)
III miejsce – Jagoda Kasprzyk (SP Krosno)
Wyróżnienie: Patrycja Ogórkiewicz (SP Szczodrzykowo) 
Wyróżnienia dodatkowe: 
Marianna Karp (SP 1 Puszczykowo), Adam Klinowski 
(SP 2 Kórnik), Amelia Strózik (SP Wiry), Rozalia Frankowska 
(SP Komorniki)

W kategorii III (klasy IV–VI)
 I miejsce – Alicja Kochańska (SP Szczodrzykowo)
II miejsce – Arkadiusz Płonczyński (SP Czapury)
III miejsce – Zofia Kromolicka (SP 2 Puszczykowo) 
Wyróżnienie: Jerzy Koczur (SP Komorniki)
Wyróżnienia dodatkowe: 
Maria Troszczyńska (SP Krosno), Danuta Maćkowiak 
(SP Wiry), Natalia Madajczak (SP Szczodrzykowo), 
Julia Breszyk (SP 2 Luboń)

Zwycięzcy otrzymali puchary, nagrody, a wszyscy uczest-
nicy upominki za udział. Dla szkół przygotowano pamiątko-
we dyplomy. 

* * *
Bardzo dziękuję pani Agacie Akuszewskiej oraz panu To-

maszowi Mazurowi za pomoc i wsparcie w dniu festiwalu.
* * *

Laureatom oraz wszystkim uczestnikom festiwalu 
serdecznie gratuluję życząc dalszych sukcesów. 

Organizator festiwalu
Mirosława Przybylska

SP 1 Puszczykowo

ROZŚPIEWANE
MAŁOlATY
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cZAS WYBORóW I ŚWIęTOWANIA
Tegoroczny czerwiec w naszym mieście upłynie pod znakiem  
wspólnej zabawy. Jestem przekonany, że zaplanowane na ten miesiąc 
Dni Puszczykowa, festyny, wydarzenia kulturalne i sportowe 
pozwolą naszym mieszkańcom znaleźć coś interesującego dla siebie 
i swoich dzieci. 

Tradycyjnie ten maraton radości 
rozpoczniemy obchodami Dnia Dziec-
ka. Z tej okazji 31 maja zaplanowali-
śmy przejażdżkę zabytkowym parowo-
zem do Poznania. 31 maja wystartuje 
także III Puszczykowski Wyścig po 
Uśmiech, w którym mogą wziąć udział 
wszyscy, niezależnie od wieku. Oczy-
wiście to nie wszystkie zaplanowane 
atrakcje. Dokładne informacje znajdzie-
cie na plakatach w tym wydaniu Echa.

Wierzę, że dobrą okazją do spotka-
nia, powspominania, ale także dobrej 
zabawy będzie uroczystość, przygoto-
wana z inicjatywy Rady Miasta i Bur-
mistrza, która odbędzie się z okazji ju-
bileuszu 25-lecia odrodzonego samo-
rządu. Tego dnia uhonorujemy tytułem 
Zasłużony dla Miasta Puszczykowa 
Pana Ludwika Madeja, a wyróżnienia 
odbierze wielu puszczykowskich samo-
rządowców działających na rzecz na-
szego miasta na przestrzeni tych 25 lat. 
Areną tego wydarzenia będzie nasz Ry-
nek, a na scenie oprócz samorządow-
ców zaprezentują się utalentowani arty-
stycznie mieszkańcy Puszczykowa. 
Program imprezy znajduje się na 27 
stronie Echa. 

Nasz Rynek, podobnie jak w ubie-
głych latach będzie miejscem, gdzie od-
będzie się wiele festynów i imprez, dla 
których Biblioteka Miejska jest świet-

nym zapleczem. Organizowanie imprez 
w samym sercu naszego miasta sprawia, 
że do zabawy włącza się dużo więcej 
osób, niż gdyby odbywały się w innym 
miejscu. Przykładem takiej dobrej 
współpracy był chociażby kwietniowy 
Festyn Ekologiczny, z którego fotorela-
cję prezentujemy w tym numerze Echa. 

Ukoronowaniem wspólnego święto-
wania będą Dni Puszczykowa, które 
w tym roku rozpoczniemy w sobotnie 
południe, 20 czerwca. Przygotowując 
program mieliśmy na uwadze wszyst-
kich mieszkańców naszego miasta. 
Wszystkich bez wyjątku. Na scenie po-
jawią się gwiazdy doskonale znane 
z ekranów TV oraz utalentowani miesz-
kańcy naszego miasta, ponieważ oprócz 
zespołów: Skaldowie (występ o godz. 
20.15) i Bracia (występ o godz. 21.30) 
na scenie zobaczymy formacje, w któ-
rych grają i tańczą puszczykowianie. 

Tradycyjnie świętu Miasta towarzy-
szyć będzie rywalizacja sportowa, w ra-
mach której odbędą się Sportowe Dni 
Puszczykowa. W tym roku eliminacje 
rozpoczną się już w ostatnich dniach 
maja. Zwycięzcy rywalizacji w wielu 
dyscyplinach sportowych odbiorą pu-
chary i nagrody 20 czerwca na scenie 
głównej. 

Oczywiście to nie wszystkie wyda-
rzenia zaplanowane na Dni Puszczyko-

wa. Plakaty ze szczegółowym progra-
mem pojawią się w mieście w czerwcu 
oraz w czerwcowym numerze Echa, 
które będzie kolportowane od 13 czerw-
ca br.

Jednak zanim zaczniemy się bawić 
na festynach mam do wszystkich pusz-
czykowian gorący apel o udział w II 
turze wyborów prezydenckich. Jestem 
przekonany, że podobnie jak w I turze 
wyborów prezydenckich czy wcześniej 
samorządowych, kiedy zanotowaliśmy 
bardzo wysoką frekwencję, także 24 
maja mieszkańcy naszego miasta zda-
dzą egzamin z demokracji na piątkę.

Znajdźmy czas na wizytę w lokalu 
wyborczym i oddanie głosu.

Gorąco zapraszam! 
Andrzej Balcerek 

Burmistrz Miasta Puszczykowa

5 czerwca 2015 r. Urząd Miasta PUszczykowa będzie nieczynny 
Urzędnicy nie będą pracowali w piątek 5 czerwca 2015 r. w zamian za 15 sierpnia 2015 r., 

kiedy to dzień ustawowo wolny od pracy przypada w sobotę.
5 czerwca br. w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie jednak pełnił dyżur pracownik, 

który będzie rejestrował zgony.
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Uchwały Podjęte Podczas 7. sesji rady Miasta PUszczykowa 
PrzeProwadzonej 21 kwietnia 2015 r.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 9. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 23.06.2015 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 36/15/VII
w sprawie:  wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 

położonej przy ulicy Poznańskiej.

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz do-
tychczasowego dzierżawcy części działki nr 545 część o po-
wierzchni 20 m² oznaczonej na załączniku graficznym nr 1 do 
niniejszej uchwały położonej w obrębie geodezyjnym Pusz-
czykowo ul. Poznańska, stanowiącej część nieruchomości, dla 
której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 
w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/ 00106660/8, 
z przeznaczeniem na podjazd dla osób niepełnosprawnych na 
okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

Uzasadnienie: Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że 
uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku gdy po umo-
wie na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umo-
wy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Dotych-
czasowy dzierżawca zwrócił się o przedłużenie dzierżawy.

UchwAłA Nr 37/15/VII
w sprawie:  wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 

położonej w rynku.

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie części nieru-
chomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyj-
nie jako działki nr: 698/1 o powierzchni 0,0867 ha, 698/2 
o powierzchni 0,0032 ha oraz 701/31 o powierzchni 0,0010
ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 6, dla której to nierucho-
mości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu pro-
wadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106660/8 – w częściach
o łącznej powierzchni około 0,0008 ha, oznaczonych na za-
łączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały – właścicie-
lom nieruchomości przyległej oznaczonej ewidencyjnie jako
działki nr: 698/3 i 701/1, obręb Puszczykowo, na okres 3
miesięcy tj. od 01 maja 2015 do 31 lipca 2015 r.

Uzasadnienie: Uchwałą Nr 27/15/VII z dnia 24 marca 
2015 r. Rada Miasta Puszczykowa wyraziła zgodę na sprze-
daż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Pusz-
czykowa, zabudowanej fragmentami budynku, stanowiącego 

własność właścicieli nieruchomości przyległej – dotychcza-
sowych dzierżawców.

Do czasu przygotowania części nieruchomości do sprze-
daży postanowiono uregulować korzystanie z gruntu przez 
właścicieli nieruchomości przyległej – przy zastosowaniu 
umowy dzierżawy gruntu. Dotychczasowa umowa dzierżawy 
wygasa z dniem 30 kwietnia 2015 r. Procedura związana  
z przygotowaniem przedmiotowych części nieruchomości do 
sprzedaży polegająca na wydzieleniu przedmiotowych części 
nieruchomości oraz zamówieniu niezbędnej dokumentacji 
jest aktualnie realizowana, ale nie zakończy się do 30 kwiet-
nia 2015 r.

Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym określa, że uchwała rady 
gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej 
na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, 
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

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

Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści 
jest uzasadnione.

UchwAłA Nr 38/15/VII
w sprawie:  powołania komisji opiniującej wnioski o przy-

znanie wyróżnień honorowych.

§1. 1. Powołuje się komisję weryfikacyjną w składzie:
1) przewodniczący komisji: Filip Ryglewicz;
2) pozostali członkowie: a) Tomasz Potocki;
b) Małgorzata Szczotka;
c) Łukasz Grzonka;
d) Jan Łagoda;
e) Maciej Krzyżański.
2. Komisja, o której mowa w ust. 1 jest stałą komisją

Rady Miasta Puszczykowa.
Uzasadnienie: Komisja weryfikacyjna jest komisją Rady 

Miasta Puszczykowa powołaną w celu zweryfikowania wnio-
sków o przyznanie wyróżnień honorowych i sporządzenia 
opinii oceniającej ich zasadność. n
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rada Miasta

20 kwietnia br. – KoMISjA rozwojU
1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczy-
kowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczy-
kowo Stare, ark. 16.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał ws.:
–  wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym

nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej,
–  wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej

w Rynku.
3. Sprawy bieżące.

29 kwietnia br. – KoMISjA rewIzyjNA
1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji po-
zarządowych za 2014 rok.
2. Sprawy bieżące.

5 maja br.
KoMISjA weryfIKUjącA wNIoSKI

o PrzyzNANIe wyróżNIeń hoNorowych
1. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
2. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie tytułu honorowego.

6 maja br. – KoMISjA rewIzyjNA
1.  Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji po-

zarządowych za 2014 rok.
2. Sprawy bieżące.

11 maja br.
PoSIedzeNIe wSPólNe: KoMISjI rozwojU 

orAz KoMISjI BUdżetU
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
–  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położone-

go w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, części działki
nr 2200,

–  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położone-
go w obrębie geodezyjnym Niwka, działka nr 611/2,

–  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego
w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działki nr 1576/18
i części działki 1576/13,

–  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Puszczykowo z przeznacze-
niem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci.

2.  Przegląd ofert na opracowanie strategii promocji miasta
i dyskusja na ten temat.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie:
–  nadania nazwy ulicy,
–  wydzierżawienia terenu pod stację paliw (wniosek „Społem”).
4. Sprawy bieżące.

12 maja br. 
KoMISjA edUKAcjI, KUltUry I SPortU

1. Dni Puszczykowa – program, ostateczne ustalenia.
2.  Przegląd ofert na opracowanie strategii promocji miasta

i dyskusja na ten temat.
3. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
– stan obiektów rekreacyjno – sportowych,
– wykorzystanie punktu EkoInfo,
– oferta CAS,
– oferta CAK.
4. Sprawy bieżące.

13 maja br. – KoMISjA rewIzyjNA
1.  Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji po-

zarządowych za 2014 rok.
2. Sprawy bieżące.

18 maja br. – KoMISjA rozwojU
1. Omówienie kwestii napraw i remontów chodników.
2. Sprawy bieżące.

Kwietniowe i Majowe posiedzenia KoMisji Rady Miasta puszczyKowa

NAGRODA ZA PRAcę MAGISTERSKą 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu prowadzi nabór zgłoszeń do IV Edycji 
Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską 
z zakresu turystyki.

Do Konkursu kwalifikują się prace koncentrujące się na 
tematyce związanej przestrzennie z województwem wielko-
polskim, które na egzaminie magisterskim ocenione zostały 
przynajmniej na ocenę dobrą. Dla autorów najlepszych prac 
przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe w wysokości 
5.000 zł, 3.000 zł i 2.000 zł.

Prace zgłaszać mogą autorzy prac samodzielnie oraz, za 
zgodą autorów, szkoły wyższe i promotorzy (każda szkoła 
wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac). 

Prace, wraz z niezbędną dokumentacją, należy składać do  
16 lipca 2015 r. osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
– Departament Sportu i Turystyki, al. Niepodległości 18,
61-713 Poznań

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału
w Konkursie zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie 
internetowej: www.umww.pl.
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Dla mojego rocznika wybory w 1990 roku były nie-
zwykle ważne, ponieważ w tym roku kończyliśmy 18 lat 
i dla wielu z nas były to pierwsze wybory, w których mo-
gliśmy brać czynny udział i zagłosować. Pamiętam, jak 
bardzo to przeżywałam. Atmosfera wokół wyborów była 
podniosła, choć społeczeństwu nie towarzyszyły już tak 
wielkie emocje, jak w czerwcu 1989r., podczas pierwszych 
częściowo wolnych wyborów do Sejmu oraz całkowicie 
wolnych do Senatu. Jednak dla 
mnie osoby od niedawna pełno-
letniej i zawsze żywo zaintereso-
wanej bieżącymi wydarzeniami 
społeczno-politycznymi był to 
czas wyjątkowy. Otóż mogłam 
oddać swój głos na ludzi, którzy 
mieli mnie reprezentować w Ra-
dzie Miasta i dzięki temu współdecydować o losach moje-
go Puszczykowa. Te wybory były dla mnie bardzo kon-
kretną decyzją – głosowałam bowiem na człowieka, któ-
rego dobrze znałam, ceniłam i nie ryzykowałam tym, że 
wybieram kogoś w ciemno. Poza tym byłam przekonana, 
że tak jak głosił Program Wyborczy Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarność” z 1989r.: „Odtworzenie autentyczne-
go samorządu miast i gmin stanowi ważny krok ku demo-
kracji. Samorząd musi być wyłącznym gospodarzem swe-
go terenu”.

Kiedy dziś, po 25 latach, dzięki zaufaniu ze strony Pań-
stwa – moich wyborców, już drugą kadencję jestem radną, 
czuję dużą odpowiedzialność za to, co robię na rzecz Pusz-
czykowa. Zdaję sobie sprawę, że swoimi działaniami współ-
decyduję o losach naszej małej ojczyzny. Mam nadzieję, że 

rada Miasta

25 lat saMorządU w PUszczykowie 
27 maja 1990 roku miały miejsce pierwsze wybory do rad gmin, a więc samorząd 
w Polsce ma już ćwierć wieku. Przy okazji takich jubileuszy zawsze nasuwa się 
pytanie: jak wykorzystaliśmy te 25 lat?

spełniam Państwa oczekiwa-
nia i reaguję na Wasze po-
trzeby.

Jak już wspomniałam we 
wstępie, jubileusz skłania do 
podsumowań, których warto 
dokonywać, aby zauważyć 
to, co dobre i wyciągnąć konstruktywne wnioski z tego, co 

się nie udało. Myślę, z mojego su-
biektywnego punktu widzenia, że 
jeśli chodzi o infrastrukturę – zwłasz-
cza gaz, wodociągi, kanalizację, 
a także poziom takich sfer życia jak 
edukacja czy ostatnio unowocześnia-
ny szpital, to Puszczykowo może być 
dumne ze swych osiągnięć. Kiedy 

zaś myślę o minusach tego okresu, to wydaje mi się, że 
niestety nie umieliśmy i nie umiemy nadal poradzić sobie 
w Puszczykowie z kulturalną wymianą poglądów i szacun-
kiem wobec osoby, która ma odmienną opinię. Uważam, że 
dobrze, iż są różnice zdań, bo to zdrowa i normalna sytuacja 
– nienaturalna jest jednomyślność. Jestem jednak pewna, że
powinniśmy bardzo mocno pracować nad umiejętnością
słuchania argumentów przeciwnych i szanowania kogoś,
kto myśli inaczej niż my. Życzmy więc sobie tego nawza-
jem z okazji 25 lat samorządności w Polsce, a może wów-
czas będzie nam się lepiej i przyjaźniej żyło w naszym
Puszczykowie.

Małgorzata Szczotka
przewodnicząca Komisji edukacji, 

Kultury i Sportu rady Miasta Puszczykowa

ZAGŁOSUJ NA PODWóRKO NIVEA W PUSZcZYKOWIE
Do końca maja można jeszcze głosować w Internecie 
na Puszczykowo, w projekcie „Podwórko Nivea” 
Rodzinne Miejsce Zabaw. W ramach akcji marka 
NIvea ufunduje w całej Polsce 40 placów zabaw. 
Puszczykowo zgłosiło lokalizacje terenu  
przy ul. Jarosławskiej, przy boisku Orlik. 

Place zabaw, które funduje Nivea przeznaczone są dla 
dzieci, ale nawiązują do klasycznych zabaw, popularnych 
w czasach dzieciństwa rodziców. Marka Nivea pragnie w ten 

sposób aktywizować społeczności lokalne. Konkursowa ry-
walizacja polega na aktywnym głosowaniu na zgłoszoną lo-
kalizację za pośrednictwem aplikacji. Mieszkańcy mogą od-
dawać głosy do 31 maja br. za pośrednictwem strony interne-
towej: www.nivea.pl/podworko.

Codziennie każdy mieszkaniec ma możliwość oddania 
jednego głosu, a im więcej głosów, tym większa szansa na 
wygraną i wspólną zabawę.

Głosuj na Puszczykowo!
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rada Miasta

DZIAŁAć DlA PUSZcZYKOWA NA WIElU PŁASZcZYZNAch
Z Jakubem musiałem, członkiem Rady Nadzorczej Aquanetu i Przewodniczącym 
Komisji Rozwoju Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki 

– od kiedy jest pan członkiem rady Nad-
zorczej Aquanetu?

– Na członka Rady Nadzorczej Aquanetu zo-
stałem powołany uchwałą Walnego Zgromadze-
nia Akcjonariuszy Aquanet S.A., które odbyło się 
na początku kwietnia 2015 r. 

– Na jak długo zostaje się wybranym człon-
kiem rady Nadzorczej Aquanetu?

– Zgodnie ze Statutem spółki Kadencja Rady 
Nadzorczej trwa 3 lata. 

– czym zajmuje się rada Nadzorcza?
– Jeżeli chodzi o kompetencje Rady Nadzorczej to są one

wyraźnie wymienione w przepisach kodeksu spółek handlo-
wych oraz postanowieniach statutu spółki. Są to, w szczegól-
ności: zawieranie i zmiana umów o pracę z członkami Zarzą-
du, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 
sprawozdania finansowego, wyrażanie zgody na nabywanie 
przez spółkę nieruchomości, powoływanie i odwoływanie 
członków zarządu, opiniowanie rocznych i wieloletnich pla-
nów działalności spółki. Pragnę podkreślić, ze Rada Nadzor-
cza nie prowadzi bieżącej działalności spółki, lecz nadzoruje 
pracę Zarządu. 

– jak często odbywają się posiedzenia rady Nadzorczej?
– Zgodnie z par. 31 statutu spółki Rada Nadzorcza odby-

wa posiedzenia, co najmniej raz na kwartał. 
– jakie korzyści dla Puszczykowa może mieć fakt, że

w zarządzie Aquanetu zasiada radny z tego miasta?
– Z pewnością korzyść jest taka, iż w tak istotnym organie,

w którym często decydują się kwestie związane ze zbiorowym 
zaopatrywaniem mieszkańców Puszczykowa w wodę nigdy 
nie zasiadał przedstawiciel naszego miasta. Od kwietnia 
mamy w tej spółce swojego przedstawiciela, który wprowadzi 
do Aquanet S.A. puszczykowski punkt widzenia w kwestiach 
zaopatrywania w wodę.

– Jest Pan przewodniczącym Komisji Rozwoju Miasta.
Czym aktualnie zajmuje się komisja, której Pan przewodniczy ?

– Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że jestem niezwy-
kle wdzięczny koleżankom i kolegom radnym, którzy obdarza-
jąc mnie swym zaufaniem, postanowili powierzyć mi tę nie-
zwykle odpowiedzialną funkcję. Zakres tematyczny tej komisji 
jest szeroki i zawiera w sobie problematykę kształtującą obraz 
naszego pięknego miasta oraz wpływającą na jakość życia 
każdego z nas. Korzystając z okazji pragnę zapewnić miesz-
kańców, że wśród radnych oraz ze strony Burmistrza istnieje 
pełna zgoda, co do tego, iż obowiązkiem władz jest zapewnie-
nie dotychczasowego szczególnego charakteru naszego mia-
sta ogrodu, z równoczesnym podejmowaniem działań uła-
twiającym życie jego mieszkańcom. Wszelkie dotychczasowe 
działania radnych w komisji rozwoju podyktowane są wyłącz-
nie tym, aby Puszczykowo było możliwie najlepszym miejscem 

do pracy, wypoczynku i mieszkania. Powyższy 
kierunek działań, komisja rozwoju pod moim 
przewodnictwem z pewnością zachowa. Wspo-
mniane przeze mnie podejście można zaobserwo-
wać w opracowywanych obecnie miejsco-
wych planach zagospodarowania przestrzenne-
go. Nie można zapomnieć, że Puszczykowo nie 
jest samotną wyspą i należy dbać o należytą 
współpracę z sąsiednimi gminami oraz władzami 
Powiatu Poznańskiego. Radni, w ramach Komi-
sji Rozwoju zwracają szczególną uwagę na za-

gwarantowanie interesów Puszczykowa w ramach kształtują-
cej się na naszych oczach Metropolii Poznań. Mam na myśli 
m. in. budowę kolei metropolitarnej czy absorbcję środków
z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych. Chcę wskazać, że jedno z posiedzeń komisji
w całości poświęcone zostało konsultacjom społecznym, do-
tyczącym omówienia Koncepcji Kierunków Rozwoju Prze-
strzennego Metropolii Poznań. Nie ukrywam, że problematy-
ka związana z miejscowymi planami zagospodarowania prze-
strzennego czy Metropolia Poznań jest mi niezwykle bliska,
dlatego staram się uczestniczyć w konferencjach czy spotka-
niach dotyczących tych zagadnień.

Do zadań Komisji Rozwoju należy także współpraca 
z miastami partnerskimi. Na początku czerwca gościć będzie-
my przedstawicieli naszego miasta partnerskiego Chateaugi-
ron z Francji. Jestem pewien, że wspólnie z mieszkańcami 
gorąco przywitamy naszych gości. 

– działa Pan społecznie. Na czym polega Pana działalność?
– Uważam, że każdy człowiek w ramach posiadanych

umiejętności i kompetencji powinien, choć od czasu do czasu 
dzielić się nimi z innymi. Jestem puszczykowianinem, tu ukoń-
czyłem Szkołę Podstawową nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Mikołaja Kopernika. Pracując jako adwokat poczuwam 
się do obowiązku pomagania mieszkańcom Puszczykowa, 
znajdującym się w potrzebie, dlatego od ponad roku, w biurze 
parafialnym Kościoła w Puszczykówku przy ul. Dworcowej, 
w każdą sobotę od godz. 11:00 do 12:00 udzielam darmo-
wych porad prawnych. W tym miejscu pragnę podziękować 
proboszczowi Ojcu Markowi Smykowi, który udostępnia po-
mieszczenie w domu parafialnym, w którym udzielam porad. 
Nie ukrywam, z tej formy pomocy korzysta wielu mieszkańców. 

– z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do
Pana mieszkańcy. 

– Zakres spraw jest szeroki. Niezwykle często zgłaszają
się mieszkańcy, którzy z różnych przyczyn zagrożeni zostali 
licytacją komorniczą ich nieruchomości i w konsekwen-
cji eksmisją z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Często 
zgłaszają się też mieszkańcy, którzy maja problemy rodzinne 
czy spadkowe. n
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WYBORY PREZYDENcKIE – 24 MAJA 2015 R. 
Na niedzielę, 24 maja 2015 r. zarządzona została II tura wyborów prezydenckich. Na terenie Puszczykowa 
zostało wyznaczonych sześć obwodowych komisji wyborczych, lokale wyborcze będą zlokalizowane w stałych 
miejscach – nr 1 w Gimnazjum nr 1 przy ul. Wysokiej, nr 2 i 3 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 
a nr 4, 5 i 6 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kasprowicza. Dodatkowy obwód wyborczy będzie 
zorganizowany w szpitalu, jednak w nim mogą głosować wyłącznie pacjenci tej placówki. 

Zasady głosowania są proste – ważny głos oddajemy po-
przez postawienie na karcie do głosowania jednego krzyżyka 
przy wybranym kandydacie: Bronisławie Marii Komorowskim 
lub Andrzeju Sebastianie Dudzie. Lokale wyborcze będą otwar-
te w godzinach od 7 do 21. 

Informacje dotyczące organizacji wyborów na terenie nasze-
go miasta, w tym informacje na temat możliwości udziału w gło-
sowaniu, głosowaniu przez pełnomocnika oraz głosowaniu kore-
spondencyjnym są zamieszczone w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Miasta Puszczykowa i na stronie www.puszczykowo.pl

Kandydat liczba głosów

Komorowski Bronisław Maria 2468 głosów 

Duda Andrzej Sebastian 1072 głosów

Kukiz Paweł Piotr 763 głosów

Korwin-Mikke Janusz Ryszard 112 głosów

Palikot Janusz Marian 89 głosów

Ogórek Magdalena Agnieszka 82 głosów

Wilk Jacek 32 głosów

Jarubas Adam Sebastian 26 głosów

Kowalski Marian Janusz 14 głosów

Tanajno Paweł Jan 11 głosów

Braun Grzegorz Michał 7 głosów

wyniki i tUry 
wyborów 
Prezydenckich 
w PUszczykowie
I turę wyborów prezydenckich 
mamy już za sobą. Przed nami  
II tura. Zanim udamy się do urn 
przedstawiamy dokładne wyniki, 
jakie uzyskali w Puszczykowie 
poszczególni kandydaci. 
Frekwencja w naszym mieście 
wyniosła 58,79 % i tradycyjnie 
była niemal o 10% wyższa niż 
w całym kraju, gdzie wyniosła 
ona 48,96%. 

„STARE” KARTY WAżNE TYlKO DO KOńcA cZERWcA 
Dotychczas obowiązujące karty parkingowe 
uprawniające do parkowania na tzw. kopertach  
dla niepełnosprawnych ważne są tylko do końca 
czerwca br. Potem za posługiwanie się taką „starą” 
kartą otrzymamy mandat w wysokości 300 zł. 

Nowe karty są imienne i wydawane na okres ważności 
orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 
pięć lat. Placówki obsługujące osoby niepełnosprawne otrzy-
mują karty parkingowe na trzy lata. Formalności związane 
z uzyskaniem karty można załatwić w Starostwie Powiato-

wym w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 61-823 Poznań w Po-
wiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno-
ści (parter pokój 08). 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: 
http://www.bip.powiat.poznan.pl/3315,pz-08.html

Przypominamy, że od lipca br. wszystkie „stare” karty par-
kingowe uprawniające do parkowania na tzw. kopertach dla 
niepełnosprawnych tracą ważność i nie będą mogły być abso-
lutnie używane. Zgodnie z nowym tarfyfikatorem obowiązu-
jącym od 11 kwietnia br. za posługiwanie się nieważną kartą 
grozi mandat w wysokości 300 zł. red
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kronika straży Miejskiej
W okresie od 11 kwietnia do 7 maja 2015 r. puszczy-
kowscy strażnicy miejscy interweniowali 216 razy. 
Z tej liczby 14 spraw strażnicy przekazali do Referatu 
Inwestycji Urzędu Miasta (dotyczyły awarii oświetle-
nia, uszkodzonych studzienek oraz uszkodzonych 
jezdni), a po dwie policji i firmie Eko-Rondo. 

Znaczący odsetek interwencji dotyczył kierowców nie zwa-
żających na ograniczenia prędkości. 140 takich kierowców 
zostało ukaranych mandatami, kolejne 4 mandaty nałożono za 
naruszenie przepisów porządkowych (parkowanie niezgodne 
z oznakowaniem oraz za niedopilnowanie zwierzęcia). W tym 
czasie funkcjonariusze Straży Miejskiej założyli też 5 blokad 
na koła pojazdów, naruszających przepisy o ruchu drogowym. 

W toku wykonywania czynności służbowych wylegitymo-
wano 16 osób a pouczonych (w związku ze złym parkowaniem) 
zostało 19. Kolejnych 8 osób zostało pouczonych za nieprawi-
dłowe poruszanie się po drodze. Pouczenia skierowano także do 
3 osób, które spowodowały zbytnie zadymianie podczas spala-
nia resztek na posesjach oraz nie dopilnowały zwierząt. W oma-
wianym czasie odłowiono 5 bezdomnych psów, które przewie-
ziono do przytuliska w Łęczycy. Jednego z właścicieli psa uka-
rano w postępowaniu mandatowym grzywną. 

Wybrane interwencje:
–  14 kwietnia 2015 roku strażnicy otrzymali informację

o zaginięciu psa w okolicy ulicy Wodziczki. Czworonóg
został odnaleziony i przekazany właścicielowi.

–  28 kwietnia 2015 roku uzyskano informację o znalezieniu
szczeniaka lisa na terenie prywatnej posesji. Po przybyciu
na miejsce odebrano lisa i przewieziono go do Stacji Ba-
dawczej w Czempiniu.

–  30 kwietnia 2015 roku uzyskano informację o leżącym
nieprzytomnym mężczyźnie na terenie dworca PKP
w Puszczykówku. Po przybyciu na miejsce okazało się, że
mężczyzna ten jest chory na padaczkę. Po ustaleniu danych
dotyczących miejsca zamieszkania przewieziono mężczy-
znę do miejsca zamieszkania.

–  5 maja 2015 roku uzyskano informację o przewróconym
młodym drzewie na ulicy Wysokiej. Po przybyciu na miej-
sce drzewo ściągnięto na pobocze drogi.

Funkcjonariusze codziennie wykonywali także rutynowe 
kontrole miejsc, w których może dochodzić do popełnienia 
wykroczeń oraz aktów wandalizmu (rejon sklepów, CAS, ul. 
Kraszewskiego k. szpitala, ul. Poznańska, rejon SP nr 1 i SP 
nr 2, Rynek).

dariusz Borowski, 
Komendant Straży Miejskiej

OZNAKUJ SWóJ ROWER
Podobnie jak w ubiegłych miesiącach 
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 wi-
doczny jest w promieniach UV) i rejestrują go przypisując mu 
indywidualny numer. Każdy jednoślad otrzymuje także spe-
cjalna nalepkę potwierdzającą umieszczenie roweru w Policyj-
nym Rejestrze Oznakowanych Rowerów. Właściciel bicykla 
otrzymuje natomiast potwierdzenie przystąpienia do programu 
w formie plastikowej karty formatu dowodu osobistego.

Aby móc oznakować rower w ramach tej akcji jednoślad 
musi być wyposażony zgodnie z przepisami, czyli mieć co 
najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej se-

lektywnej (dopuszcza się, aby światła roweru były zdemonto-
wane, 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 
jedno światło barwy czerwonej, które może być migające. 

Oczywiście pojazd musi mieć sprawny hamulec i dzwo-
nek lub inny sygnał ostrzegawczy. Do programu może przy-
stąpić wyłącznie osoba pełnoletnia, (konieczny jest dowód 
osobisty). Nieletni muszą przyjść z rodzicami lub inną osobą 
dorosłą, która posiada dowód osobisty. red 

* * *

Terminy znakowania rowerów w Komisariacie Policji 
w Puszczykowie, przy ul. Poznańskiej 74 (tył budynku). 

• 29.05.2015 r. w godz. 15:00-18:00
• 10.06.2015 r. w godz. 10:00-13:00
• 18.06.2015 r. w godz. 15:00-18:00
• 24.06.2015 r. w godz. 10:00-13:00

data ur. data zg.

Cieślak Stanisław 5.V.1946 7.V.2015

OdeszLi

data ur. data zg.
Rosadziński Sylwester 23.XII.1935 8.V.2015
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inwestycje

WYSTARTOWAŁY 
DROGOWE INWESTYcJE
W maju w naszym mieście rozpoczęły się prace 
związane z budowami i remontami ulic. Na początku 
czerwca ulica Kasztanowa, realizowana jako 
pierwsza, powinna już być gotowa.

Zgodnie z planami inwestycyjnymi i zapisami Rankingu ulic 
przeznaczonych do remontów realizowana jest budowa ulicy 
Kasztanowej w Puszczykowie. W maju poznańska firma Drobud 
rozpoczęła prace i wszystko wskazuje na to, że zostaną one zakoń-
czone do końca tego miesiąca. Drogowcy realizują prace na odcin-
ku 145 metrów. Ulica na całej swojej długości będzie funkcjono-
wała jako pieszojezdnia z nawierzchnią z kostki typu pozbruk. 
Całość prac kosztować ma około 115 tysięcy złotych. 

Miasto ogłosiło już także przetarg na wykonanie nowej na-
wierzchni na ul. Kosynierów Miłosławskich. Obecnie ta ulica na 
całej długości ma wprawdzie nawierzchnię bitumiczną, jednak 
w wielu miejscach jest ona już zniszczona. Zły stan techniczny 
nawierzchni i jej podbudowy zauważalny jest szczególnie 
w miejscach, w których wcześniej prowadzone były roboty in-
stalacyjne. Nawierzchnia na części jezdni nierozbieranej w cza-
sie robót instalacyjnych jest technicznie w zdecydowanie lep-
szym stanie. 

W związku z tym prace będą polegały na całkowitej rozbiór-
ce konstrukcji nawierzchni i podbudowy. Wykonawca wykory-
tuje jezdnię na całej długości oraz wyrówna i dogęści grunt. Na 
tak przygotowanym podłożu zostanie ułożona solidna konstruk-
cja o grubości ok 50 cm. m.in. z kamienia łamanego. Dopiero na 
tym położone zostaną warstwy bitumiczne: zasadnicza o grubości 
7 cm i ścieralna o grubości 5 cm. W zakres prac wchodzi także 
regulacja wysokości wszystkich urządzeń od instalacji podziem-
nych. Prace na tej ulicy powinny zakończyć się do końca lipca.

Jeszcze w maju ogłoszony zostanie przetarg na budowę ulicy 
Kochanowskiego. 

Na 370 metrowym odcinku ulica będzie wykonana z kostki 
typu pozbruk z chodnikami po obu jej stronach. Drogowcy wy-
konają także dwa boczne dojazdy do posesji oddalonych od 
głównego ciągu ulicy Kochanowskiego. W zakres prac wchodzi 
budowa kanalizacji deszczowej, która zostanie włączona do sys-
temu istniejącego na ul. Jastrzębiej. red

Ulica Kasztanowa

Ulica Kochanowskiego

Ulica Kosynierów

naPrawiona ścieżka rowerowa
W maju ekipy drogowców naprawiły fragmenty 
ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż ulic Wczasowej.

Interwencja była konieczna ponieważ w kilku miejscach 
korzenie rosnących w pobliżu drzew uszkodziły nawierzch-
nie. Drogowcy usunęli fragmenty zniszczonej nawierzchni 
bitumicznej i podbudowy układając w tych miejscach nową 
podbudowę i nawierzchnię. red
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MOżNA JUż ćWIcZYć W SIŁOWNI „POD chMURKą”

ODDAJEMY ZIElONE ODPADY
Od maja firma EKO RONDO odbiera od mieszkańców 
Puszczykowa odpady zielone. Mieszkańcy mogą 
oddawać je w specjalnych, biodegradowalnych 
workach, które dostarcza ta firma. Osoby, które mają 
większą ilość odpadów zielonych mogą także oddać 
je nieodpłatnie do punktu EKO RONDO  
przy ul. Nadwarciańskiej. 

Odbiór odpadów zielonych sprzed posesji (w workach) 
odbywa się według ustalonego harmonogramu. Szczegółówe 
informacja na temat wywozu odpadów zielonych z informa-
cjami co do sposobu odbioru worków, najłatwiej znaleźć 

w Internecie na stronach: www.puszczykowo.pl, w zakładce 
Odpady i stronie EKO RONDO: www.eko-rondo.pl, zakład-
ka SEGREGUJ lub telefonicznie pod nr 61 813 30 15 w Biu-
rze Obsługi Klienta czynnym od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00–15.00.

Natomiast osoby, które mają większą ilość odpadów 
zielonych mogą oddać je nieodpłatnie do punktu eKo 
roNdo Puszczykowo w nstepująych godzinach:
• w poniedziałki w godzinach 9:00-18:00,
• od wtorku do piątku w godzinach od 9:00-15:00,
• w soboty w godzinach 10:00-14:00. n

W maju w Puszczykowie zamontowano trzy nowe 
siłownie zewnętrzne. Stanowiska, na których można 
ćwiczyć tężyznę fizyczną stanęły na terenie centrum 
Animacji Sportu, w pobliżu Orlika na Nowym Osiedlu 
oraz na placu zabaw przy ul. Mazurskiej. 

Na terenie CAS i przy Orliku na Nowym Osiedlu zamon-
towano siłownie składające się z 7 stanowisk (orbitrek, wio-
ślarz, koła tai chi, poręcze, urządzenia do wyciskania w po-
zycji siedzącej, wyciąg górny i prasa nożna). Na placu zabaw 
przy ul. Mazurskiej stanęły 3 urządzenia. W najbliższych 
dniach na terenie CAS-u powstanie jeszcze strefa street wor-
kout czyli kompleks specjalnie zaprojektowanych drążków 
i słupków, które będą wykorzystywane do ćwiczeń. W Pusz-
czykowie będzie tam jeszcze pochyła ławeczka do tzw. 
brzuszków. 

Montaż siłowni zewnętrznej oraz urządzeń do street 
workout’u jest kolejnym etapem zagospodarowania terenu 

CAS. Wcześniej powstało już tam wielofunkcyjne boisko ze 
sztuczną nawierzchnią, górka saneczkowa oraz ścieżki dla 
pieszych i rolkarzy. red
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XII OGólNOPOlSKI TYDZIEń BIBlIOTEK
Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Bibliotek rozpoczęła Noc Szpiegów, podczas której dzieci w wieku 
6-10 lat wstąpiły do Akademii Szpiega. Uczestnicy wzięli udział w wielu zabawach i zadaniach ćwiczących
koncentrację, spostrzegawczość oraz pamięć niezbędne wszystkim szpiegom. Nie zabrakło wiadomości
zaszyfrowanych tajnym kodem. A wszystko po to, by rozwikłać zagadkę zniknięcia słodyczy przeznaczonych
dla nich na zakończenie spotkania. Mali Adepci Akademii Szpiega bardzo sumiennie przyłożyli się
do wypełniania proponowanych zadań, odpowiednio przeszkoleni do roli szpiegów znaleźli swoje
słodycze tuż pod koniec spotkania.

WIZYTY PRZEDSZKOlAKóW 
I DZIEcI SZKOlNYch

Święto Bibliotek było doskonałą okazją do 
spotkań z przedszkolakami i dziećmi ze Szkół 
Podstawowych. Odwiedziły nas dwie grupy 
„Pracowitych Pszczółek” oraz „starszaki” 
z Przedszkola Czarodziejski Zamek. W trakcie 
spotkań dzieci obejrzały różnorodne książki, 
jakie znaleźć można na półkach naszej 
Biblioteki: zarówno tak małe, ze mieszczą się 
do kieszeni jak i tak duże, że nie pomieści ich 
żaden plecak, a także błyszczące, z okienkami, 
które można otworzyć i z trójwymiarowymi 
ilustracjami. Przedszkolaki doskonale potrafią 
również wskazać jak należy traktować książkę, 
by nie uległa zniszczeniu. Podczas spotkania 
każda grupa wysłuchała bajki, którą specjalnie dla nich 
przygotowała zaczarowana skrzynia.

W środę wyjątkową była wizyta kl. I a ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Puszczykowie. Pierwszaki zwiedziły wszystkie 
piętra Biblioteki, dowiedziały się w jaki sposób rozmieszczo-
ne są książki i jakie są zasady wypożyczania książek w naszej 
Bibliotece. Po zapewnieniu o odpowiednim dbaniu o książki 
i złożeniu przyrzeczenia, zostały uroczyście pasowane na 
Czytelników naszej Biblioteki. Zachęcamy do odwiedzania 
jej wraz z rodzicami.

W poniedziałek i czwartek odwiedziły nas dwie zaprzy-
jaźnione klasy trzecie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pusz-
czykowie. Spotkania były fantastyczną okazją do rozmowy 
o książkach, które dzieci lubią czytać. Powstały ilustracje
ulubionych bohaterów książkowych oraz plakaty mające za-
chęcić do przyjścia do Biblioteki tych, którzy jeszcze nie
mieli okazji tu być.

PUSZcZYKOWScY ARTYŚcI 
cZYTAlI DZIEcIOM KSIążKI

Do wielkiego święta Bibliotek dołączyli również puszczy-
kowscy artyści – Małgorzata Ostrowska oraz Michał Kowalo-
nek. Na spotkaniu z dziećmi i ich rodzicami pani Małgorzata 
Ostrowska przeczytała książkę swojego autorstwa pt. „Marzenia 
Marchewki”. Pan Michał Kowalonek przeczytał znane dorosłym 

przygody Pchły Szachrajki. Dziecięca publicz-
ność z zainteresowaniem wysłuchała obu 
ciekawych opowieści, które nagrodzone 
zostały grom kimi brawami.

KSIążKI Z BAŚNIAMI
I BAŚNIE O KSIążKAch 
– SPOTKANIE Z GRUPą 

BAŚNIE WŁAŚNIE
Tematyka majowego spotkania z grupą 

Baśnie Właśnie dotyczyła opowieści o książ-
kach. Każda z przedstawionych historii nio-
sła morał, że warto czytać. Mądre książki 
przenoszą nas w niesamowity świat naszej 
wyobraźni, wiele mogą nas nauczyć, mają 
moc pocieszania, rozśmieszania, niekiedy 

straszą. Zawsze jednak stanowią fantastyczny sposób na spę-
dzanie wolnego czasu.

KONKURS PlASTYcZNY DlA DZIEcI 
PT. „WYBIERAM BIBlIOTEKę”

Tuż przed Tygodniem Bibliotek ogłoszony został konkurs 
plastyczny dla dzieci. Do Biblioteki dotarło 13 prac, wykona-
nych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. Można je zo-
baczyć w Wypożyczalni dla Dzieci (parter budynku). Zwy-
cięzcą konkursu został Mikołaj Pałczyński, którego pracę 
prezentujemy na tej stronie. Drugie miejsce zajęła Maja Ryb-
czyńska i Piotr Kamola. Trzecie miejsce podium należało do 
Czesława Ceglarza i Adama Guckiego. Wyróżnieni zostali: 
Franciszek Popławski, Ania Maik, Kaja Nowicka, Natalia 
Karpińska, Michalina Ratajska, Jan Hanćkowiak, Krysia 
Szwed i Kaja Szwed. Dziękujemy za udział w konkursie i ży-
czymy dalszych sukcesów w zmaganiach konkursowych. 

ABOlIcJA W BIBlIOTEcE
Ogólnopolskie święto bibliotek było okazją do wprowa-

dzenia abolicji, czyli zwolnienia Czytelników z płacenia kary 
za przetrzymane książki. Akcja cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem. Na półki wróciło sporo tytułów, na które czytelni-
cy w niektórych przypadkach czekali po kilka lat.

Serdecznie dziękujemy za udział w święcie. BMcAK

tu wsta zdjęcie ostrowska

I zrób podpisy pod te foty z tego co jest
napisane pod tymi zdjęciami
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Małgorzata Ostrowska i Michał Kowalonek – czytali dzieciom książki

Laureaci konkursu plastycznego Spotkanie z grupą Baśnie Właśnie 

tu wsta zdjęcie ostrowska

I zrób podpisy pod te foty z tego co jest 
napisane pod tymi zdjęciami

Noc szpiegów Spotkania z przedszkolakami i uczniami 
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Akcja „listy do Ziemi” to największa inicjatywa ekologiczna 
w Polsce. Również w tym roku puszczykowscy uczniowie 
oraz przedszkolacy wzięli w niej aktywny udział. żeby uho-
norować ich wielkie zaangażowanie Urząd Miejski oraz cen-
trum EkoInfo wraz z Fundacją Ekologiczną Arka przygotowa-
li Festyn Ekologiczny. Impreza odbyła się w piątek, 24 kwiet-
nia, na puszczykowskim rynku. Frekwencja uczestników 
przekroczyła wszelkie nasze oczekiwania – dziękujemy!

„Nie bądź jednorazowy” to główne hasło towarzyszące impre-
zie. Fundacja Arka w tym roku szczególny nacisk kładzie na pro-
blem odpadów opakowaniowych, które w naszym kraju nadal są 
produkowane w zastraszającej liczbie. Jak się jednak okazuje, mło-
dzi puszczykowianie doskonale zdają sobie z tego sprawę oraz wie-
dzą jak powinno przeciwdziałać się problemowi. Jesteśmy szcze-
gólnie dumni z puszczykowskich przedszkolaków, których zaanga-
żowanie oraz wiedza wywarły ogromne wrażenie na animatorach.

W trakcie trwania imprezy nastąpiło również przekazanie 
przedstawicielom fundacji Listów do Ziemi, które uczniowie 
i przedszkolacy przygotowali już wcześniej. Ci, którzy nie zdążyli, 
mogli jeszcze przyłączyć się do akcji pisząc swoje listy w specjal-
nie przygotowanym namiocie. Była również możliwość napisania 
bardziej osobistych listów do znanych sobie osób, o których wie-
my, że szkodzą swoim działaniem środowisku. Również te symbo-
liczne listy zostały przekazane do fundacji i być może staną się 
zaczątkiem dalszych inicjatyw ekologicznych.

Animatorzy fundacji przygotowali kilka stoisk, na których 
dzieci oraz młodzież w trakcie zabawy mogły sprawdzić swoją 
wiedzę, a także poznać nowe fakty związane z ochroną środowi-
ska. Wielka gra planszowa, eko-memory, ogromne puzzle czy 
warsztaty muzyczne, to tylko część z przygotowanych atrakcji. 
Podsumowaniem spotkania był happening, na którym młodzi lu-
dzie symbolicznie podnieśli Ziemię wraz z okrzykiem „Ziemia 
w naszych rękach”.

Zarówno uczestnicy, opiekunowie grup jak i animatorzy wyra-
żali wielkie zadowolenie z odbytego spotkania. Mamy nadzieję, że 
również w przyszłości uda nam się przygotować takie festyny i że 
będą się one cieszył jeszcze większym zainteresowaniem. n

Festyn eKoLoGiczny w puszczyKowieFestyn eKoLoGiczny w puszczyKowie
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 14 kwietnia br. grupa Baśnie Właśnie opowiadała 
baśnie dorosłym. Spotkanie zorgazniowano 
w hołdzie Jerzemu Wojciechowi Szulczewskiemu, 
mieszkańcowi Puszczykowa, który 22 kwietnia 
skończyłby 136 lat.

Wojciech Szulczewski był nauczycielem, biologiem i et-
nografem, zaangażowanym w działalność na rzecz ochrony 
przyrody w rejonie Puszczykowa. 

Współpracował przy tym ściśle z profesorem Adamem 
Wodziczką. Po wojnie brał udział w odtwarzaniu administra-
cji samorządowej naszego miasta. Grupa Baśnie Właśnie spo-
gląda za siebie i dostrzega wspaniałych zbieraczy opowieści 
i wspaniałe opowieści. Pełne prawdy i pełne życia.

Podczas spotkania w Puszczykowie Martyna Rubinowska 
i Łukasz Bernady przytoczyli nie tylko życiorys Szulczew-
skiego, ale przede wszystkich opowiadania, które niegdyś 
sam w wielu miejsca opowiadał. Wszystko to przy dźwię-
kach muzyki Julii Rauhut. BMcAK

BAŚNIE WŁAŚNIE
 DlA DOROSŁYch
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SPAcER PO lETNISKU 
PUSZcZYKóWKO
Spacer po letnisku Puszczykówko, który odbył się 
z niedzielę 26 kwietnia z inicjatywy fundacji „Pro 
Bike & Dance” zgromadził turystów z lubonia, 
Komornik, Łęczycy, Dąbrówki, Borówca, Mosiny, 
Śremu i Poznania. Korzystając z pięknej pogody 
niektórzy przybyli na niego rowerami – rekordzista  
ze Śremu.

Przechadzkę rozpoczęliśmy od dworca kolejowego Pusz-
czykówko, który w ubiegłym roku został wyróżniony jako 
najlepiej odnowiony zabytek. Dowiedzieliśmy się, iż pobliskie 
Zgromadzenie Ojców Misjonarzy Ducha Świętego osiedliło 
się w budynku dawnego sanatorium. Następnie na naszym 
szlaku znalazła się willa „Rzymianka” w której w młodości 
mieszkał późniejszy pisarz i dyplomata Tadeusz Breza. Pozna-
liśmy dzieje restauracji Paula Mandela „Bauernschänke” – 
„Chłopska zagroda” u zbiegu ulic Dworcowej i Nadwarciań-
skiej, którą być może starsi mieszkańcy pamiętają jako „Tu-
rystyczną”. Dzisiaj czeka ona na nowego właściciela.

Przy ulicy Cyryla Ratajskiego mogliśmy podziwiać pod-
miejskie rezydencje najmodniejszych architektów Poznania 
z początku XX w. Paula Preula i Hermana Böhmera oraz dom 
Cyryla Ratajskiego, który 3-krotnie był Prezydentem Poznania. 
Przy tej samej ulicy znajduje się również najstarszy dom 
w Puszczykowie z r. 1897 wybudowany przez poznańskiego 
bankowca Władysława Tomaszewskiego, jednego z inicjato-
rów utworzenia w Puszczykowie osiedla willowego. Prze-
chadzkę zakończyliśmy w Muzeum Arkadego Fiedlera. 
Uczestnicy przechadzki otrzymali pamiątki z Puszczykowa 
ufundowane przez Centrum EkoInfo oraz Wydział Promocji 
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie – bawełniane torby z logo 
Centrum EkoInfo i pocztówki z Puszczykowa oraz portfeliki 
na karty kredytowe, a wytrwali turyści, którzy uczestniczyli 
w dwóch lub trzech spacerach – notatniki oraz długopisy. 

W serii trzech spacerów, które odbyliśmy od lutego w to-
warzystwie historyka i regionalisty Pana Macieja Krzyżań-
skiego uczestniczyło łącznie prawie 80 osób. Iwona cerba

NOWE ŁAWKI NAD WARTą JUż STOJą!
W ostatnim czasie informowałem o wyniku negocjacji jakie odbyły się 
między samorządem puszczykowskim a władzami Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. 

Jednym z punktów zaproponowanych 
przeze mnie było ustawienie ławek na 
ścieżce spacerowej biegnącej nad Wartą. 
Jest to jedna z najbardziej popularnych 
i malowniczych tras spacerowych 
w Puszczykowie. Niestety jej manka-
mentem był brak miejsca do odpoczynku.

Teraz mieszkańcy Puszczykowa mo- 
gą odpoczywać na nowych ławkach. 

Podczas ostatniego weekendowego spa-
ceru skontrolowałem wszystkie nowe 
siedziska. Jak się okazało, były one wy-
korzystywane już przez spacerowiczów 
np. rodziny z dziećmi. Niezwykle cieszy 
mnie ta inwestycja. 

Zachęcam wszystkich do spaceru 
ścieżką nad Wartą i korzystania z no-
wych ławek. Mamy teraz piękną wiosnę 

Uczestnicy przechadzki po letnisku Puszczykówko 
w Muzeum Arkadego Fiedlera

i warto „odwiedzić” nasze lokalne 
atrakcje. Maciej Krzyżański 

radny Rady Miasta Puszczykowa
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zieMia naszyM doMeM
Karmi nas, pozwala oddychać, chroni, 
zachwyca, intryguje – błękitna planeta.  
22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. 

Z tej okazji uczniowie SP nr 1 przygotowali 
transparenty nakłaniające do dbania o otaczające 
nas środowisko. Wymyślane hasła pokazały, że 
każdy młody człowiek wie, jak i dlaczego warto 
promować postawy ekologiczne. W promieniach 
słońca, dziewczęta i chłopcy ubrani na zielono, 
wyruszyli na spacer ulicami Puszczykowa, aby 
zaprezentować swoje prace. Było wesoło, koloro-
wy pochód wzbudził zainteresowanie przechod-
niów, a przejeżdżający kierowcy klaksonami po-
kazywali swoje poparcie. Dbajmy o nasz dom – 
chrońmy naszą planetę! Milena taratajcio

„OBYcIE UMIlA żYcIE” 
4 maja 2015 r. w hotelu PARK nad Maltą w Poznaniu, odbył się finał  
XI Międzygminnego Konkursu „Obycie umila życie”, którego celem  
jest propagowanie prawidłowych form towarzyskich obowiązujących 
w kulturalnym świecie. Uczestniczyły w nim trzyosobowe drużyny 
reprezentujące Szkoły Podstawowe i Gimnazja ze: Śremu, Mosiny, 
Puszczykowa i lubonia.

wyróżniony w złotej żabce
18 kwietnia 2015 r. w siedzibie Fundacji Edukacji Społecznej 
„EKOS”, w Swarzędzu, odbyła się uroczystość wręczenia nagród fi-
nalistom i laureatom konkursów przedmiotowych Złota żaba (dla 
uczniów gimnazjów) i Złota żabka (dla uczniów szkół podstawo-
wych) w dziedzinie matematyki oraz języka polskiego i literatury. 

Wśród wyróżnionych znalazł się Marcin Popławski ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Puszczykowie.

W tegorocznej, 22 edycji, udział wzięło 11675 uczniów ze 154 szkół 
podstawowych i 177 gimnazjów.

W Złotej Żabce matematycznej w I etapie wzięło udział 2630 ucz-
niów, do drugiego etapu zakwalifikowały się 82 osoby, wśród nich zna-
lazł się jedyny przedstawiciel szkół puszczykowskich – Marcin  

Popławski, uczeń klasy VIa 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Adama Mickiewicza. Po zacię-
tej rywalizacji finałowej Mar-
cin ostatecznie zajął 18 miej-
sce i znalazł się w gronie wy-
różnionych uczniów – jest to 
jak dotychczas najwyższa lo-
kata puszczykowianina w kon-
kursie Złota Żabka. SP1

Puszczykowo reprezentowała Szko-
ła Podstawowa nr 2 im. Powstańców 
Wielkopolskich w składzie:
joANNA frącKowIAK z Kl.6A
MAGdAleNA GrABIA z Kl.6A
jAKUB KocIAłKowSKI z Kl.6A

Nasza drużyna spisała się znakomi-
cie i zajęła 2 miejsce. Laureaci otrzy-
mali nagrody i dyplomy. Serdecznie im 
gratuluję!

Na widowni naszych zawodników 
dopingowali Wiktoria Kleiber i Gabrie-
la Włódarska z kl. 6c oraz Piotr Wielo-
wiejski z kl. 6a.

Konkurs ma charakter zarówno teo-
retyczny jak i praktyczny. Uczestnicy 

tegorocznej edycji nie mieli łatwego 
zadania. Najpierw musieli podać tytuł 
i autora książki na podstawie przedsta-
wionej scenki, rozpoznać tańce i kraj 
z jakiego pochodzą, a także podać na-
zwisko autora i tytuł utworu muzyczne-
go. Potem przyszedł czas na część prak-
tyczną. Uczestnicy po obejrzeniu scenki 
„Rodzinka.pl”z udziałem gościa kon-
kursu aktora – Michała Grudzińskiego 
musieli wskazać zachowania, które nie 
były zgodne ze sztuką savoir-vivre. 

Drugi gość tomasz wolny – znany 
dziennikarz i reporter telewizji polskiej 
odczytał tekst „Panoramy” z błędami 
językowymi. Innym zadaniem prak-

tycznym było podanie nazwy deserów 
(tort Pavlova, tiramisu, krem brulee) 
i potraw kulinarnych (sushi, carpaccio, 
grissini z szynką parmeńską). Następnie 
uczestnicy odpowiadali na pytania np. 
w czym podajemy jajka po wiedeńsku, 
wymień cztery najważniejsze osoby 
w naszym kraju, co to jest jajko posze-
towe? 

Relację z konkursu można było obej-
rzeć w TELESKOPIE TVP POZNAŃ.

Konkurs „Obycie umila życie” to 
dobra zabawa i zdrowa rywalizacja.

 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 
 wiesława walkowiak
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Tego dnia podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak ogromny 
wpływ ma hałas na nasze życie, zdrowie i jakość życia. Badania po-
kazują, iż podczas przerw hałas dochodzi nawet do 100 decybeli, pod-
czas gdy za bezpieczny uważa się poziom dźwięku nieprzekraczający 
75 dB! Przesłanie było jasne – Stop hałasowi! 

Rozpoczęliśmy więc akcję „przerwy ciszy”, podczas których każ-
dy, kto zachowywał się cicho otrzymywał kolorowe piegi. Po trzech 
dniach, po podsumowaniu piegów okazało się, że wielu z nas poważ-
nie potraktowało wyzwanie i wręczono wiele dyplomów z tytułem 
„Przyjaciel Ciszy”. Na zakończenie apelu sprawdziliśmy siebie jesz-

cze raz: zegar z pokoju 
nauczycielskiego odmie-
rzał 60 sekund, a my…. 
milczeliśmy. 

Na zatłoczonym kory-
tarzu panowała absolutna 
cisza… Samorząd zachę-
cony efektami i świadomy 
zagrożeń, jakie niesie ha-
łas postanowił, że akcja 
będzie powtarzana!

Milena taratajcio

RATOWNIcZEK POMAGA RATOWAć
członkowie Szkolnego Koło PcK ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Puszczykowie kolejny raz uczestniczyli w zajęciach, podczas których 
nie tylko w teorii, ale w praktyce poznali podstawowe zasady 
zachowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. 

Tym razem „pomagała” im w tym 
Justyna Kowalska – Zych z Wielkopol-
skiego Oddziału Okręgowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża, która przeprowa-
dziła szkolenie z udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli 
się, że pierwsza pomoc to także zabez-
pieczenie miejsca wypadku. Niezwykle 
ważna jest ocena stanu poszkodowane-
go, obserwacja czynności życiowych, 
a następnie odpowiednie postępowanie 
w zależności od tego czy poszkodowa-
ny jest przytomny, czy nieprzytomny. 
Dzięki szkoleniu wiedzą również, że 
inaczej należy postępować przy nagłym 
zatrzymaniu krążenia, a inaczej przy 
krwotokach, ranach, oparzeniach, zła-
maniach czy też zwichnięciach. Zajęcia 

były niezwykle ciekawe i po nich opa-
trywanie ran z użyciem bandaża i unie-
ruchamianie ręki chustą trójkątną niko-
mu nie powinno już sprawiać trudności. 

Wiele emocji wywołała możliwość 
przećwiczenia swoich umiejętności na 
fantomie. Jednak, nie tylko podczas 
szkoleń z pierwszej pomocy organizo-
wanych przez ratowników PCK człon-

kowie koła zdobywają swoją wiedzę 
i umiejętności. Pani Justyna Kowalska 
Zych dodatkowo przywiozła ze sobą 
interesujące materiały edukacyjne. Ko-
lejne zajęcia będą więc nie mniej po-
uczające i ciekawe. Na spotkaniach 
Szkolnego Koła PCK będzie realizowa-
ny program „Ratowniczek pomaga Ci 
pomagać”. W trakcie ośmiu lekcji 
uczniowie zdobędą dodatkowe informa-
cje na temat udzielania pierwszej pomo-
cy i zapobiegania wypadkom. W otrzy-
manych zeszytach jest wiele komiksów 
i zagadek. W jednych zadaniach należy 
coś dorysować, w innych odszukać róż-
nice na ilustracjach, w jeszcze innych 
połączyć litery w kolejności alfabetycz-
nej, by rozszyfrować co jest ukryte na 
obrazku. 

Taka zabawowa forma przybliżania 
dzieciom wiedzy i jej utrwalanie, jest 
przez nie ulubiona. Oswajają się w ten 
sposób z trudnymi sytuacjami, nie będą 
obojętne, gdy znajdą się w pobliżu wy-
padku i bez wahania pomogą. SP2

„sza, cicho sza, czas na ciszę”
25 kwietnia w SP nr 1 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Walki z hałasem. 

WIElKANOc Z PcK
Szkolne Koło PcK ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Puszczykowie kolejny raz włączyło się 
w akcję Wielkanoc z PcK. 

Przed świętami zorganizowało na terenie szkoły 
zbiórkę żywności i pieniędzy do oznakowanych pu-
szek dla najbiedniejszych rodzin. Dzięki ofiarodaw-
com wiele dzieci uśmiechnęło się w te Święta Wiel-
kanocne, a ich rodziny spędziły te Święta godnie 
i uroczyście. Trwałe artykuły żywnościowe: olej, 
cukier, konserwy, ryż, makarony, mąka, kasza, płatki, 
słodycze itp. z aktualną datą przydatności do spożycia 
oraz uzbierane pieniądze trafiły do potrzebujących. 
Dziękujemy za wszelkie gesty dobrej woli, w takich 
chwilach liczy się każda symboliczna nawet, ale po-
darowana z serca złotówka. SP2
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aktywnie i sMacznie Po zdrowie
Uczniowie Zespołu Szkół w Puszczykowie otrzymali zaproszenie do 
udziału w IV edycji projektu „czas na zdrowie” Fundacji BOŚ. Realizacja 
projektu ma formę ogólnopolskiego konkursu szkół, którego celem jest 
promowanie idei zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania 
i aktywności fizycznej wśród młodzieży. 

SAVOIR-VIVRE, MóJ SPOSóB żYcIA
Już po raz kolejny w liceum Ogólnokształcącym im. 
Mikołaja Kopernika w Puszczykowie odbyło się 
szkolenie-warsztat „Savoir-vivre, mój sposób życia” 
zorganizowane z inicjatywy Władysława 
harasimowicza, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia lGD 
PROGRES, pod patronatem pana Andrzeja Balcerka, 
burmistrza Puszczykowa.

Tym razem autorka programu pani Elżbieta Blum popro-
wadziła zajęcia w klasach II. Uczniowie wspólnie zastana-
wiali się czy savoir-vivre jest przydatny w dzisiejszych cza-
sach i czy może stać się sposobem na życie. Podczas dyskusji 
padało wiele ciekawych jak i trudnych pytań, gdzie młodzież 
dzieliła się doświadczeniami z własnego życia. Uczniowie 

zgodnie przyznali, iż stosowanie zasad savoir-vivre to gwa-
rancja harmonii, przyjaznych i pełnych szacunku relacji z in-
nymi oraz pewności siebie. Savoir–vivre to nie sztuczne i wy-
muszone zachowanie, to umiejętność postępowania w każdej 
sytuacji, nie ograniczające bycie sobą. red

Młodzież coraz więcej czasu spędza 
przy komputerach, tabletach i telefonach 
komórkowych, tymczasem brak ruchu 
i zła dieta to przyczyny wielu schorzeń 
i „przepis” na kłopoty z nauką! Dlatego 
postanowiliśmy dołożyć starań, żeby 
wykreować wśród naszych koleżanek 
i kolegów zdrowy styl życia! Chcemy 
promować właściwe odżywianie się 
i aktywność fizyczną wśród młodzieży! 

W kwietniu zorganizowaliśmy w na-
szej szkole dzIeń zdrowIA! Zapra-
szamy do przeczytania relacji i przejrze-
nia galerii zdjęć z wydarzeń Dnia Zdro-
wia na stronie internetowej szkoły www.
zspuszczykowo.powiat.poznan.pl ! 

1 czerwca br. zaplanowaliśmy w na-
szej szkole festyn zdrowia. Festyn 
uroczyście rozpoczniemy o godz. 9.00 
powitaniem uczestników przez pana Dy-
rektora Szkoły i wystąpieniami zapro-
szonych Gości. Następnie, po krótkim 
wykładzie zatytułowanym „Czy zielone 
jest zielone?” pana Witolda Wróbla, po-
częstujemy uczestników festynu przy-
gotowaną z warzyw z upraw ekologicz-
nych surówką i zaprosimy do udziału 

w zaplanowanych imprezach. Szereg 
imprez festynu będzie się odbywało 
równolegle w budynku szkoły i na bo-
isku szkolnym. Pokazy filmów eduka-
cyjnych poprzedzane będą krótkimi pre-
lekcjami specjalistów od żywienia. Pod-
czas pokazów przygotowania potraw 
z produktów ekologicznych będzie moż-
na nauczyć się jak przygotować „ekolo-
giczne” warzywa z grilla lub naleśniki 
z mąki gryczanej, będzie też poczęstu-
nek dla uczestników każdego z pokazów 
kulinarnych. Będą warsztaty zumby, 
nordic walking, warsztaty karate popro-
wadzi mistrzyni świata juniorów młod-
szych! Każdy z uczestników festynu 
zostanie tez zaproszony do udziału 
w grach i zabawach ruchowych, które 
będą miały formę konkursów. Funkcjo-
nariusze Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Puszczykowie zaprezentują pokaz 
sprzętu gaśniczego oraz wozu bojowego 
OSP. Wydarzeniom festynu będą towa-
rzyszyły stoiska prezentujące produkty 
gospodarstw ekologicznych i stoisko 
EkoInfo Puszczykowo. Zakończenie fe-
stynu planowane jest na godzinę 14.00, 

kiedy jego uczestnicy zostaną poczęsto-
wani ekologicznymi lodami! 

 Patronat nad Festynem Zdrowia 
przyjęli Burmistrz Miasta Puszczykowa 
Pan Andrzej Balcerek i Starosta Poznań-
ski pan Jan Grabkowski. Drogi czytelni-
ku, bądź zdrów razem z nami! Zaprasza-
my na Festyn Zdrowia „Aktywnie 
i smacznie po zdrowie” w Puszczyko-
wie. Więcej informacji zamieścimy na 
plakatach i na stronie internetowej ZS 
w Puszczykowie w dniach poprzedzają-
cych Festyn Zdrowia. Zapraszamy!

zespół uczniowski projektu 
czas na zdrowie 

wraz z nauczycielem opiekunem
i dyrekcją zS w Puszczykowie.



sUkces tenisistów Uks Fit PUszczykowo
Udanie rozpoczęli sezon na odkrytych kortach zawodnicy nowego 
puszczykowskiego klubu tenisowego UKS FIT Puszczykowo. 

Mieszko Kwaśniewski (16 lat), za-
wodnik UKS FIT Puszczykowo wygrał 
w maju ogólnopolski turniej juniorów 
na kortach Warty. W drodze do złotego 
medalu Mieszko pokonał: Bernarda 
Muchę 6/3 6/0, Adriana Kowalskiego 
(18 lat) 6/2 6/4 (nr 2 turnieju, nr 7 PZT), 
Ksawerego Pocieja 6/0 5/7 6/3 i Mateu-
sza Smolickiego 6/4 7/6 (nr 3 turnieju, 
nr 7 PZT). W finale Mieszko pokonał 
6/2 6/1 Przemka Michockiego (nr 1 tur-
nieju, nr 5 PZT). 

W całym turnieju Mieszko pokazał 
już dobry, stabilny, męski tenis, grając 
najczęściej z zawodnikami o dwa lata 
starszymi od siebie. W wcześniejszym 
turnieju rozegranym w marcu w podpo-
znańskiej Sobocie Mieszko zajął  
5. miejsce w turnieju mężczyzn.

14 maja puszczykowianin wyjechał 
na 3 turnieje międzynarodowe ITF (18 
lat) do Czarnogóry i Albani. Udany po-
czątek sezonu zanotował również jego 
młodszy brat Hugo Kwaśniewski (9 lat). 
W maju na kortach Olimpii, w turnieju 
do 10 lat uległ dopiero w finale, w trzech 
zaciętych setach Jędrkowi Chęclewskie-
mu z Olimpii Poznań. 

Warto zaznaczyć, że Hugo był naj-
młodszym zawodnikiem w stawce.   
Swoje pierwsze sukcesy zanotował także 
Majka Morawska (7 lat). 9 maja na kor-
tach Sinet Klub w Legnicy wywalczyła 
5. miejsce w turniej z cyklu Kubot Kids 
Cup. W zawodach rywalizowało 80 dzie-
ci z klubów tenisowych z całej Polski. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
Majka okazała się najwyżej sklasyfiko-

waną zawodniczą (w rywalizacji w tej 
kategorii wiekowej dziewczęta startują 
razem z chłopcami). red

Dzieci które chcą trenować tenis 
w UKS FIT Puszczykowo 

mogą zgłaszać się do pana 
Piotra Kwaśniewskiego: 

tel. 668 148 000; 
e-mail piotr-tenis@o2.pl. 

Informacje o klubie: 
Facebook/UKS FIT Puszczykowo

Sportowe Dni puSzczyKowa 2015 
Data Miejsce Dyscyplina Godz.

30 maja Orlik Nowe Osiedle 
(boisko piaszczyste)

siatkówka plażowa – mężczyźni OPEN 09:00 

30 maja Orlik Jarosławska speedbadmninton 10:00 
6 czerwca Orlik Nowe Osiedle 

(boisko piaszczyste)
siatkówka plażowa dzieci szkół podstawowych 10:00 

12 czerwca Korty ziemne Kościelna 7 losowanie do turnieju tenisa ziemnego,  
turniej odbywać się będzie od 15 do 20 czerwca

19:00 

13 czerwca Orlik Nowe Osiedle 
(boisko piaszczyste)

siatkówka plażowa – kobiety OPEN 11:00 

13 czerwca Szkoła Podstawowa nr 1 badminton 10:00
13 czerwca Szkoła Podstawowa nr 2 tenis stołowy (10:00 – SP; 11:00 – Gim, 12:00 – OPEN)  
13 czerwca Orlik Nowe Osiedle piłka nożna zespołów niezrzeszonych 09:00 
14 czerwca Orlik Nowe Osiedle piłka nożna zespołów niezrzeszonych 09:00
14 czerwca MOPS szachy 10:00 
14 czerwca Korty ziemne Kościelna 7 tenis ziemny dzieci klasy: 0-3, godz. 9-11:30;  

4-6 , godz. 11:30-14:00; gim, godz. 14:00
15-20 czerwca Korty Kościelna Turnieju tenisa ziemnego (losowanie 12.06.2015 r., godz. 19:00)
20 czerwca Gimnazjum nr 1  

salka plastyczna BMCAK
brydż 10:00

20 czerwca Orlik Nowe Osiedle piłka nożna NESTOR 50+ 15:00
20 czerwca CAS Kościelna Finałowy turniej koszykówki PLKosz 10:00 
21 czerwca start CAS Kościelna Rajd rowerowy szlakami WPN. Wpisowe 20 zł, zapisy w CAS 

lub na adres cas@puszczykowo.pl do dnia 19 czerwca br.
12:00 

21 czerwca Domki WPN ul. Wczasowa 
(parking przy radarze)

 Zawody wędkarskie 06:00



BUDyNEK A

BurMiStrz MiaSta
Andrzej Balcerek (pokój nr 4) 
tel./fax (61) 898 37 00, e-mail: um@puszczykowo.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA
Władysław Ślisiński (pokój nr 7) 
tel. (61) 898 37 31, e-mail: viceburmistrz@puszczykowo.pl

SeKretarz MiaSta 
Maciej Dettlaff, (pokój nr 6)
tel. (61) 898 37 32; e-mail: sekretarz@puszczykowo.pl

Sekretariat Burmistrza (pokój nr 4)
Katarzyna Szykulska, tel. (61) 898 37 37
e-mail: um@puszczykowo.pl

Biuro Rady Miasta (pokój nr 6)
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak 
tel. (61) 898 37 34, e-mail: rada@puszczykowo.pl

Gospodarka Komunalna (pokój nr 1)
Remigiusz Motycki, tel. 61 898 37 29
e-mail: motycki@puszczykowo.pl
Alicja Marciniak, tel. 61 898 37 19
e-mail: marciniak@puszczykowo.pl

Gospodarka Przestrzenna i Gospodarka Gruntami
 (pokój nr 2)

Alina Stempniak – kierownik referatu tel. 61 898 37 35; 
e-mail: stempniak@puszczykowo.pl
Jacek Nowak, tel. 61 898 37 13 
e-mail: nowak@puszczykowo.pl
Waldemar Luther, tel. 61 898 37 03
e-mail: luther@puszczykowo.pl
Aleksandra Mizerska, tel. 61 898 37 30
e-mail: mizerska@puszczykowo.pl

Infrastruktura i Zamówienia Publiczne (pokój nr 3)
Przemysław Musiał, tel. 61 898 37 16 
e-mail: musial@puszczykowo.pl
Ewa Rybacka tel. 61 898 37 16
e-mail: rybacka@puszczykowo.pl

Kancelaria Ogólna oraz Punkt Obsługi Mieszkańca
(pokój nr 3a)

Irena Spychała tel. 61 898 37 28; fax 61 898 37 11 
e-mail: spychala@puszczykowo.pl
Monika Barczak
e-mail:barczak@puszczykowo.pl

Promocja Miasta (pokój nr 9)
Agnieszka Zielińska-Adamiak, tel. 61 898 37 09
e-mail: adamiak@puszczykowo.pl

Organizacje Pozarządowe (pokój nr 9)
Katarzyna Nowak – Śronek, tel. 61 898 37 20
e-mail: gci@puszczykowo.pl

BUDyNEK B

SKarBniK MiaSta
Piotr Łoździn (pokój nr 3), tel. (61) 898 37 23
e-mail: skarbnik@puszczykowo.pl

Urząd Stanu Cywilnego (pokój nr 1)
Joanna Szejn. tel. 61 898 37 21
e-mail: szejn@puszczykowo.pl

Kadry (pokój nr 1)
Izabela Turaj, tel. 61 898 37 26
e-mail: turaj@puszczykowo.pl

Ewidencja Ludności, Sprawy Wojskowe (pokój nr 2)
Aleksandra Klaiber, tel. 61 898 37 22
e-mail: klaiber@puszczykowo.pl

Księgowość i podatki (pokój nr 4)
Hanna Matuszewska tel. 61 898 37 15
e-mail: matuszewska@puszczykowo.pl
Wiesława Bartłomiejczyk, tel. 61 898 37 24 
e-mail: bartlomiejczyk@puszczykowo.pl
Alina Pawlak, tel. 61 898 37 14 
e-mail: pawlak@puszczykowo.pl
Agnieszka Szejn, tel. 61 898 37 04
e-mail: terka@puszczykowo.pl
Edyta Lulka, (pokój nr 5), tel. 61 898 37 12 
e-mail: lulka@puszczykowo.pl

Kasa (pokój nr 6)
Anna Konieczna, tel. 61 898 37 25 
e-mail: konieczna@puszczykowo.pl
Agnieszka Borska (pokój nr 7)
tel. 61 898 37 38, e-mail: borska@puszczykowo.pl

Ewidencja Działalności Gospodarczej (pokój nr 7);
Kamila Bartkiewicz, tel. 61 898 37 06
e-mail: bartkiewicz@puszczykowo.pl 

Ochrona i Monitoring Środowiska
stanowisko ds. ochrony środowiska (pokój nr 7)
Janina Kozeńska, tel. 61 898 37 36 
e-mail: kozenska@puszczykowo.pl

wydziaŁy i ReFeRaty uRzĘdu Miasta puszczyKowa 
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PUSZcZYKOWIANIE PRZY TENISOWYch STOŁAch
 31 zawodników i zawodniczek rywalizowało w Otwartych Mistrzostwach 
Puszczykowa w tenisie stołowym, które odbyły się 9 maja br. 

wiosenny tUrniej Piłki nożnej
25 kwietnia br., przy pięknej wiosennej pogodzie,  
na Orliku przy ulicy Jarosławskiej rozegrano kolejny 
turniej piłki nożnej. 

PUSZcZYKOWSKA lIGA KOSZYKóWKI
W sobotę 9 maja rozegrano drugi turniej Puszczykowskiej ligi Koszykówki. 

Każdy z uczestników rozegrał co 
najmniej 2 mecze. Wiele z nich było 
bardzo zaciętych i kończyło się wyni-
kiem 3:2. Zwycięzcom gratulujemy, 
a wszystkim dziękujemy za zaangażo-
wanie i sportową walkę. 

Poniżej prezentujemy klasyfikację 
zawodników w poszczególnych katego-
riach:

Szkoły podstawowe (chłopcy)
1. Wojciech Skibiński – SP2 Puszczykowo
2. Cezary Kossakowski – SP1 Puszczy-

kowo
3. Szymon Rożek – SP1 Puszczykowo

Szkoły gimnazjalne (dziewczęta)
1. Julia Sobska – Gimnazjum nr 1 Pusz-

czykowo
2. Julia Rożek – Gimnazjum nr 1 Pusz-

czykowo

3. Weronika Szymańska – Gimnazjum 
nr 1 Puszczykowo

Szkoły gimnazjalne (chłopcy)
1. Mikołaj Konieczny – Gimnazjum nr 1 

Puszczykowo
2. Krzysztof Malkowski – Puszczykowo
3. Jakub Michalski – Gimnazjum nr 1 

Puszczykowo
OPEN (kobiety)

1. Katarzyna Żurawska – Łęczyca
2. Katarzyna Schmidt – Wiry
3. Elżbieta Sobska – Puszczykowo

OPEN (mężczyźni)
1. Jacek Mazurek – Puszczykowo
2. Jędrzej Ratajczak – Puszczykowo
3. Bogusław Papis – Wiry

Centrum Animacji Sportu i Pusz-
czykowskie Towarzystwo Sportowe za-
praszają już na kolejny turniej tenisa 

stołowego, który zostanie zorganizowa-
ny z okazji Dni Puszczykowa. Spotyka-
my się 13 czerwca w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczyko-
wie. Początek gier: godz. 10:00 (szkoły 
podstawowe), godz. 11:00 (gimnazja), 
godz. 12:00 (open). Zapisy na pół go-
dziny przed rozpoczęciem gier danej 
kategorii wiekowej. Zapraszamy! 

tomasz Sobski/joanna hejnowicz 

Do rozgrywek zgłosiło się 5 drużyn. 
Zespoły zostały podzielone na dwie 
grupy, a po fazie grupowej rozegrano 
półfinały i finały. Najlepszą okazała się 
drużyna „Gladiatorów”, zaś drugie 

Do rozgrywek przystąpiły zespoły Policji, Radnych, 
Mieszkańców i Zarządu KP LAS Puszczykowo. Po sześciu 
zaciętych i wyrównanych meczach w końcowej klasyfikacji 
zwyciężyła drużyna Zarządu KP LAS Puszczykowo, drugie 
miejsce zajęła drużyna Mieszkańców, trzecie miejsce Policja, 
zaś czwarte drużyna Radnych. W klasyfikacji indywidualnej 
bezkonkurencyjnym bramkarzem został Konrad Domino – 
komendant Policji, zaś królem strzelców – Kornel Babiarczyk 
również z drużyny Policji. Turniej zaszczycił swoją obecno-
ścią Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek, zaś medale wręcza-
ła drużynom Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu Małgorzata Szczotka. 

Napoje zapewniła zawodnikom Fundacja „recal” z War-
szawy, a Centrum Animacji Sportu zorganizowało ognisko 
oraz ciepły posiłek. Już teraz zapraszamy na Letni Turniej 
Piłki Nożnej. /cAS/jh 

miejsce zajęła drużyna „No name”. 
„Byki z Ameryki” – triumfatorzy ubie-
głorocznej PLKosz uplasowały się na 
trzeciej pozycji. Na dalszych miejscach 
znalazły się drużyny o pięknych na-

zwach „George nas tu przysłał”, „Okla-
homa” oraz „Fistaszio Amorozo”. Ko-
lejny turniej odbędzie się 23 maja w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 
2 w Puszczykowie. Początek rozgrywek 
o godz. 10:00. 

Zapraszamy serdecznie zarówno Ki-
biców, jak i nowe drużyny. /cAS/jh
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ANGIE cUP 2015 – NA PIąTKę
64 tenisistki z 18 krajów rywalizowały na kortach centrum Tenisowym 
Angie w Puszczykowie podczas Angie cup 2015 I Międzynarodowych 
Mistrzostwa Kobiet w Tenisie. Tygodniowy maraton tenisowy  
w cT Angie w Puszczykowie zakończył finał, w którym po przeciwnych 
stronach kortu stanęły Sofia Kvatsabaia z Gruzji i reprezentantka 
Niemiec z polskimi korzeniami Natalia Siedlicka.

W ostatnim akordzie tenisowego An-
gie Cup 2015 I Międzynarodowych Mi-
strzostw Kobiet w Tenisie, w bardzo 
krótkich 2 setach wygrała Sofia Kvatsa-
baia pokonując Natalię Siedlicką 6/1,6/1.

Grę deblową wygrała para rosyjsko-
-filipińska Margarrita Lazareva/Katharina 
Lehnert pokonując parę brazylijsko – sło-
weńską (turniejowa jedynka) Alves, Ma-
ria-Fernanda/Zuzana Zlochova 6/3, 6/3.

Najlepszą zawodniczką z Polski 
była Olga Brózda (A.T. Angelique Ker-
ber), która w grze pojedynczej dotarła 
do ćwierćfinału, a w deblu w parze 
z Zuzanną Maciejewską odpadły rów-
nież w ćwierćfinale.

Jak podkreśla Henryk Gawlak, dy-
rektor sportowy turnieju w decydującej 
fazie imprezy zabrakło młodych, pol-
skich tenisistek. 

 – Odkryciem Angie Cup jest bez 
wątpienia 14 letnia Łotyszka Daniela 
Vismane, która z powodzeniem przeszła 
eliminacje i pierwszą rundę turnieju 
głównego – mówi Henryk Gawlak 

Zawodowy turniej Angie Cup 2015 
ITF to kolejny sukces organizacyjny 
i sportowy Centrum Tenisowego Angie 
oraz Akademii Tenisowej Angelique 
Kerber w Puszczykowie. Majowe za-
wody były pierwszym profesjonalnym 
turniejem ITF na kortach twardych 
w Puszczykowie, z pulą nagród 10 ty-
sięcy dolarów. Uczestniczyły w nim 
zawodniczki z: Białorusi, Brazylii, 
Czech, Filipin, Gruzji, Indii, Japonii, 
Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Ro-
sji, Republiki Południowej Afryki, Ser-
bii, Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Wę-
gier. Rywalizacja rozpoczęła się 2 maja 

a finał rozegrano w sobotę, 9 maja. Za-
wodniczki grały na jedynych w Polsce 
twardych kortach typu hard. Z 20 Polek, 
które wystartowały w eliminacjach do 
ćwierćfinału awansowała Olga Brózda 
– z AT Angie, a W. Foryś i Z. Maciejew-
ska awansowały do turnieju głównego 
z eliminacji. Zawody sędziowało 7 arbi-
trów z panią Anną Wagner na czele. red

Świetny start odnotowali 
badmintoniści PTS Puszczykowo 
(młodzicy młodsi) podczas 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Badmintona w podkoszalińskim 
Sianowie. 

Półfinały gry pojedynczej
Natalia Siedliska (Niemcy)
– Petra Rohanowa (Czechy 6/3,6/4
Sofia Kvatsabaia ( Gruzja) 
– ZuzanaZlochova( Słowacja ) 6/3,6/4

UDANY SPRAWDZIAN 
PRZED MISTRZOSTWAMI Przyjdź i zatańcz 

z naMi belgijkę!
W dniach 12–14 czerwca 
w Puszczykowie odbędzie się  
Zlot hufca Poznań – Rejon. 

W związku z tym Ośrodek ZHP 
Puszczykowo chce zaprosić serdecznie 
mieszkańców Puszczykowa do zatań-
czenia z harcerzami bardzo popularne-
go wśród nas tańca – belgijki.

Kiedy?  – 14 czerwca (niedziela) 
O której?  – 10:20
Gdzie?  – Rynek w Puszczykowie

rusz się, zatańcz z nami!
Szukaj nas na Facebooku pod hasłem 

„Tańczę belgijkę z harcerzami!” 

Trzyosobowa grupa walczyła o ostat-
nie punkty przed Mistrzostwami Polski, 
które odbędą się pod koniec maja 
w Głubczycach. Najlepiej spisał się Kaj-
tek Jeziak, który po wygraniu grupy oraz 
trzech meczów w fazie pucharowej zwy-
ciężył w finale z zawodnikiem z Polano-
wa zdobywający tym samym złoty me-
dal i cenne punkty na listę klasyfikacyj-
ną. W grze podwójnej Kajtek również 
nie dał szans rywalom i w parze z za-
wodnikiem z Baranowa wywalczyli zło-
ty medal. Bardzo udany występ zaliczył 
również Kuba Standar i Kuba Mikołaj-
czak. Chłopcy wywalczyli brąz w grze 
deblowej, a w singla odnotowali jedną 
porażkę i jedno zwycięstwo. PtS 
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18 kwietnia odbyły się Otwarte Mistrzostwa Puszczy-
kowa w Badmintonie.W imprezie udział wzięło 35 
zawodników i zawodniczek. Zawody prowadzone 
były systemem grupowo – pucharowym co pozwoliło 
każdemu z uczestników zagrać co najmniej dwa 
mecze. Nie zabrakło zaciętych 3 setowych pojedyn-
ków, które do ostatniego punktu mroziły krew 
w żyłach rodziców i kibiców przybyłych na salę. 

Klub Olimpijczyka im. Marka Łbika uczestniczył 
w Inauguracji Dni Olimpijczyka, którą zorganizowano 
w Racocie w dniach 17–18 kwietnia 2015 r.

Gośćmi Olimpijskiego Ceremoniału byli przedstawiciele 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego z prezesem Andrzejem 
Kraśnickim, oraz medaliści olimpijscy m.in. Adam Krzesiń-
ski, Otylia Jędrzejczak, Marek Łbik. Oczywiście nie zabrakło 
także Klubów Olimpijczyka z całego kraju. 

Na maszt wciągnięto flagę olimpijską, zapalono znicz 
i odczytano apel olimpijski. Następnego dnia na stadionie 
hippicznym odbyły się wiosenne biegi przełajowe dla ucz-
niów szkół podstawowych i gimnazjów. Dla zwycięzców 
w każdej kategorii były nagrody sprzęt sportowy, oraz dy-
plom. Spośród startującej młodzieży były losowane rowery. 
Na koniec na dystansie 800m. wystartowali zaproszeni goście 
i nauczyciele. Dla każdego uczestnika organizatorzy przygo-
towali drożdżówkę. Prawdziwe święto biegania, gdzie dodat-
kową atrakcją była oprawa zgodna z ceremoniałem olimpij-
skim. Szczególne podziękowania dla organizatora Wojciecha 
Ziemniaka posła na sejm, członka zarządu PKOL-u i przyja-
ciela KLUBU OLIMPIJCZYKA im. MARKA ŁBIKA 
z PUSZCZYKOWA. Iwona Szczepaniak

ElIMINAcJE MIEJSKIE  
W PIŁcE NOżNEJ GIMNAZJóW
15 kwietnia 2015 r. w Puszczykowie na Orliku przy 
ulicy Jarosławskiej odbyły się eliminacje miejskie 
w piłce nożnej gimnazjów. 

Do rywalizacji zgłosiły się dwie szkoły: Gimnazjum nr 1 
oraz Gimnazjum nr 2. Po bardzo wyrównanym meczu zwy-
cięstwo wynikiem 5:3 oraz awans do zawodów powiatowych 
wywalczyli gimnazjaliści z dwójki. 

Zespoły wystąpiły w następujących składach, a bramki 
zdobyli: Gimnazjum nr 1 – Grzegorz Strojny, Jakub Koszela, 
Jakub Zawartowski, Andrzej Biernacki, Mikołaj Rutkowski 
(2), Marcel Świerczyński, Jan Maryniak (1). Opiekun – Wie-
sław Bartkowiak. Gimnazjum nr 2 – Jędrzej Kowal (4), Jan 
Kujawa, Adam Karalus (1), Aleks Karpik, Jan Nieckarz, Pa-
tryk Skibiński, Łukasz Kopczyński, Piotr Górka, Kacper Stel-
maszyk, Mariusz Zemler. Opiekun – Piotr Pomes.

Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale. Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy, zaś zwycięzcom gratulujemy i ży-
czymy powodzenia w zawodach powiatowych. /cAS / ic

Wyniki w kategoriach:
Dziewczynki klas 1–3
1. Marysia Leciej PTS Puszczykowo
2. Zuzia Nowakowska UKS Baranowo
3. Estera Jiya

Chłopcy klas 1–3
1. Jasiu Haber UKS Baranowo
2. Piotrek Nowakowski UKS Baranowo
3. Przemek Bukowiecki PTS Puszczykowo

Dziewczęta klas 4–6
1. Ola Sękowska UKS Baranowo
2. Rozalia Wieczorek UKS Baranowo
3. Ania Majcher

Chłopcy klasy 4–6
1. Kuba Mikołajaczak PTS Puszczykowo
2. Kuba Standar PTS Puszczykowo
3. Daniel Kazimierczak PTS Puszczykowo

Gimnazjum
1. Wojtek Pawlik, 2. Kuba Kędziora, 3. Kuba Mazurek

Wesoły Amator
1. Marek Kędziora, 2. Marcin Rembowski, 3. Jędrzej Standar

OPEN
1. Jakub Janaszek, 2. Mateusz Kędziora, 3. Paweł Niewoliński

Dodatkowo w grze podwójnej zawodnicy z kategorii we-
soły Amator zagrali z zawodnikami z kategorii OPEN. Naj-
lepszy okazał się duet J. Janaszek/J. Standar, który pokonał 
drugich P. Niewoliński/M. Rembowski i trzecich M. Kędzio-
ra/M. Kędziora. PtS 

inaUgUracja ,,dni oliMPijczyka w racocie’’



lEKKOATlETYcZNA GIMNAZJADA
13 kwietnia br. na stadionie lekkoatletycznym przy liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie odbyły się Indywi-
dualne Mistrzostwa w lekkiej Atletyce w ramach XVI Gimnazjady. Młodzież rywalizowała w chodzie, w skoku w dal, 
skoku wzwyż, rzucie oszczepem, pchnięciu kulą, biegach sprinterskich, średnich i długich. Na koniec odbyła się szta-
feta szwedzka (100m, 200 m, 300m, 400m). Do zawodów powiatowych awansowało czterech pierwszych zawodni-
ków w poszczególnych dyscyplinach oraz jedna sztafeta. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki./cAS/jh

100 m dziewczęta
1. Martyna Wala ZS 14.20
2. Natalia Śliwińska G1 15.2
3. Aleksandra Żabińska G2 15.7
4. Julia Andrzejewska G2 15.9

100 m ppł dziewczęta
1. Paulina Nowicka ZS 16.10
2. Kaja Wesołowska ZS 20.1

100 m chłopcy
1. Artur Szymkowiak ZS 11.60
2. Marcel Świerczyński G1 12.2
3. Jakub Fitt ZS 13.00
4. Alan Gąsiorek ZS 13.30

110 m ppł chłopcy
1. Filip Tomaczak ZS 19.50
2. Jędrzej Bręczewski G2 20.90

300 m dziewczęta
1. Monika Schutz ZS 47.20
2. Angelika Skrzypek ZS 50.30
3. Weronika Szklarska G1 55.00
4. Maja Szklarska G1 60.00

300 m chłopcy
1. Sebastian Leonarczyk ZS 38.70
2. Bartosz Malak ZS 40.00
3. Daniel Urbański ZS 47.00
4. Stanisław Rolewski ZS 47.10

300 m ppł dziewczęta
1. Marta Jajczyk ZS 55.50
2. Julia Ryniewicz ZS 59.30

300 m ppł chłopcy
1. Łukasz Kopczyński G2 45.70
2. Patryk Ruciński ZS 47.90
3. Tomasz Siejak ZS 48.10
4. Jakub Woltman ZS 48.20

600 m dziewczęta 
1. Karolina Drygas ZS 1.54.50
2. Julia Sobska G1 2.01.70
3. Julia Lulka ZS 2.09.10
4. Matylda Hasiak ZS 2.09.40

1000 m dziewczęta
1. Aneta Krawczyk ZS 3.35.10
2. Weronika Gawin ZS 3.37.90

2000 m chód dziewczęta
1. Zuzanna Piotrowska ZS 14.05.70
2. Julia Piotrowska ZS 14.06.00

1000 m chłopcy
1. Maciej Bąk ZS 2.54.20
2. Marek Fabisiak ZS 2.56.40
3. Piotr Dudziak ZS 2.57.50
4. Adam Karalus G2 3.14.60

2000 m chłopcy 
1. Maciej Czyż ZS 6.25.00
2. Maksymilian Obst ZS 6.50.10
3. Tobiasz Rybaczewski 7.28.00
4. Witold Hajkowicz ZS 7.36.50

3000 m chód chłopcy 
1. Michał Wojtkowski ZS 21.28.90
2. Bartosz Milne G2 23.05.20
3. Piotr Górka G2 23.15.20

Sztafeta 4x100 m dziewczęta 
1.  Zespół Szkół (Zuzanna Rucińska, 

Monika Schutz, Kaja Wesołowska, 
Martyna Wala) 55.60

2.  Gimnazjum nr 2 (Weronika Kujawa, 
Natalia Zawada, Aleksandra Żabiń-
ska, Julia Andrzejewska) 66.20

Sztafeta 4x100 m chłopcy
1.  Zespół Szkół (Kamil Andrzejak, To-

masz Siejak, Artur Szymkowiak, 
Bartosz Karasiński) 48.70

2.  Gimnazjum nr 2 (Jan Kujawa, Jędrzej 
Bręczewski, Łukasz Kopczyński, Da-
mian Sołtysiak) 51.50

Sztafeta Szwedzka dziewczęta 
1.  Zespół Szkół (Zyta Wesołowska, An-

gelika Skrzypek, Marta Jajczyk, Pau-
lina Nowicka) 2.40.70

Sztafeta Szwedzka chłopcy 
1.  Zespół Szkół (Bartosz Skałecki, Pa-

tryk Ruciński, Bartosz Malak, Seba-
stian Leonarczyk) 2.21.90

Skok wzwyż – dziewczęta
1. Zyta Wesołowska ZS 150

Skok wzwyż – chłopcy
1. Adam Czempiński ZS 160

Rzut oszczepem – dziewczęta
1. Maja Gorzelańczyk ZS 29.35
2. Lena Kłosińska ZS 26.22
3. Maja Bąkowska ZS 23.74

Rzut oszczepem chłopcy
1. Bartosz Skałecki ZS 52.61
2. Maciej Pilawski ZS 39.07
3. Kamil Wasilewski ZS 36.86
4. Bogusz Chrabąszcz ZS 29.82

Pchnięcie kulą – dziewczęta
1. Angelika Garczyk ZS 9.45
2. Katarzyna Rutkowska ZS 9.36
3. Weronika Matuszak G1 7.93
4. Weronika Wojda G1 6.42

Pchnięcie kulą chłopcy
1. Jędrzej Kowal G2 9.69
2. Patryk Kostka ZS 9.30
3. Mateusz Ziółkiewicz G2 9.26
4. Patryk Skibiński G2 9.01

Skok w dal – dziewczęta 
1. Aleksandra Konieczna G1 4.31
2. Zuzanna Rucińska ZS 4.26
3. Julia Wittchen ZS 4.17
4. Nikola Huderek G1 3.72

Skok w dal chłopcy
1. Bartosz Karasiński ZS 5.40
2. Tobiasz Woźnikiewicz ZS 5.36
3. Grzegorz Strojny G1 5.16
4. Kamil Powroziewicz ZS 5.15








