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Pełnych spokoju i ciepła 
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Wesołych i Spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

góry prezentów oraz szalonego 
Sylwestra, a w Nowym Roku 

spełnienia marzeń 
życzy

 
 
 
 
 
 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
pragniemy życzyć Państwu, 

 aby wszystkie chwile spędzone w rodzinnym gronie 
były radosne i spokojne, 

a każdy dzień Nowego Roku  
był pełen szczęścia i nadziei. 

 
 

Dyrektor i Pracownicy                                                                                                                        
Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz  

Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Złoci JubilaciZłoci Jubilaci

Medale i upominki dostojnym jubilatom wręczył Burmistrz 
Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek, oraz Joanna Szejn  
z Urzędu Stanu Cywilnego. 

Później dla jubilatów odbył sie także koncert, w którym na 
skrzypcach zagrała Marta Mazurek, a na wiolonczeli Michał 
Woźniak. Po oficjalnej ceremonii wszyscy skosztowali jubile-
uszowego tortu, z okolicznościowym napisem „50 lat razem”.
Szacownym jubileatom życzymy kolejnych, wspólnych 50 lat!

OBCHODZILI ZŁOTE GODY 
W tym roku swoje Złote Gody świętowało  

w Puszczykowie 17 par. 9 grudnia br. szacowni 
jubilaci odebrali medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie przyznane im przez Andrzeja Dudę 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Końcowe wyniki głosowania wyglądają następująco:

W sumie zagłosowało 635 osób. (477 głosów oddano za 
pośrednictwem strony internetowej, a 158 tradycyjnie na pa-
pierze). Zdecydowanie najwięcej głosów zdobył projekt 
„Plac zabaw marzeń”, któy będzie zlokalizowany na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 2, w sąsiedztwie kortów tenisowych, 
gdzie obecnie znajduje się stary, zniszczony plac. Całkowity 
koszt realizacji tego projektu wyniesie 85 tys. zł. 

Jak wskazują wnioskodawcy, nowoczesny plac zabaw ma 
być miejscem, gdzie dzieci będą chętnie, aktywnie spędzać 
czas, bezpiecznie bawiąc się na świeżym powietrzu pod bacz-
nym okiem swoich opiekunów. Cała inwestycja składa się  
z kilku etapów, pierwszy będzie polegał na przygotowaniu 
terenu tj. usunięciu darni, wyrównaniu terenu i ubiciu podło-
ża. Na tak przygotowanej powierzchni będzie można ułożyć 
warstwę wierzchnią, która zamortyzuje upadek z wysokości 
do 1,5 m. Tak przygotowane miejsce zostanie zaopatrzone  
w urządzenia zabawowe, z których będzie mogła korzystać 
również młodzież do 15 roku życia. W celu zapewnienia 
trwałości na lata, zakupione urządzenia będą z metalu lub 
bardzo dobrej jakości drewna, a wśród urządzeń zabawowych 
znajdą się m. in. wieża do wspinaczki ze zjeżdżalnią, pająk, 
drabinki, tyrolka, karuzela, huśtawki, ścieżka gimnastyczna. 
Wyposażenie placu zabaw ma za służyć aktywnym działa-
niom jego użytkowników, a przy okazji charakteryzować się 
ciekawym wyglądem, kolorystyką i harmonijnymi kształtami, 
z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa. Plac 
zabaw zaprojektowano przede wszystkim uwzględniając po-
trzeby dzieci i młodzieży, ale również i dorosłych - rodziców 
i opiekunów, dla których zostanie stworzone miejsce odpo-
czynku z możliwością obserwowania swoich podopiecznych. 

Wnioskodawca w uzasadnieniu potrzeby realizacji inwe-
stycji, podkreślił zapotrzebowanie na tego typu inwestycję. 
Każdy rodzic i opiekun wie, jak istotne jest zapewnienie dzie-
ciom atrakcyjnych form spędzania czasu, gdyż każde dziec-

ko, zaczynając od tych peł-
zających i chodzących, po te 
starsze i samodzielne, uwiel-
bia wspinaczkę, huśtawki i 
różne formy akrobacji. War-
to podkreślić, że rozwój fi-
zyczny ma ogromny  wpływ 
na samodzielność, śmiałość, 
pomysłowość, odwagę, wia-
rę we własne siły, pewność 
siebie, dokładność. Dzieci, 
nie tylko te najmłodsze, 
chętnie korzystają z placów 
zabaw. Ale tylko wtedy, gdy 
plac zabaw jest nowoczesny 
i atrakcyjny. Dla dzieci naj-
uboższych, często może to być jedyna, acz wcale nie gorsza 
od innych, forma aktywności fizycznej. Zabawa nie jest tylko 
rozrywką, jest ona wyznacznikiem rozwoju psychicznego, 
podlega kształtowaniu i doskonaleniu wraz z wiekiem. 
Sprawność ruchowa łączy się zarówno ze zdrowiem fizycz-
nym, jak i ze zdrowiem psychicznym. Zabawy ruchowe na 
placu zabaw są bardzo dobrą metodą uspokojenia i wycisze-
nia zbytniej aktywności dziecka nadpobudliwego, usprawnia-
ją ruchowo dziecko z nadwagą, wspomagają przemianę ma-
terii, termoregulację i metabolizm, pełnią również funkcję 
wyrównawczo-korekcyjną. Ze względu na społeczny charak-
ter, aktywność na placu zabaw ma ogromne znaczenie w pro-
cesie wychowania, przyzwyczaja dzieci do działania w gru-
pie, rozwija ducha koleżeństwa i społecznej solidarności. 
Zabawy ruchowe, także te na placu zabaw, oddziałują na 
rozwój takich cech psychicznych jak: ambicja, wytrwałość, 
umiejętne współdziałanie w zespole i odpowiednie zachowa-
nie w trakcie współzawodnictwa. 

Przypomnijmy, iż w bieżącym roku mieszkańcy naszego 
Miasta po raz pierwszy mogli zgłosić swoje propozycje zadań 
do realizacji, które w ich przekonaniu, najbardziej odpowia-
dają potrzebom lokalnym. Propozycje zadań, które przeszły 
analizę formalną, m.in. co do możliwości ich realizacji  
w zgodzie z prawem i w ciągu jednego roku budżetowego, 
zostały poddane pod głosowanie, które trwało od 1 do 11 
grudnia 2016 r. Głosowanie odbywało się w formie papiero-
wej i elektronicznej. Każdy mieszkaniec mający skończone 
16 lat mógł zagłosować na jeden projekt. W pierwszej edycji 
Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy 
mieli do dyspozycji 100 tys. złotych. 

Zwycięskie zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym 
roku a my już dziś zachęcamy do czynnego udziału w edycji 
Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018!

1
Plac zabaw marzeń - miejsce aktywności fizycznej 
 i integracji środowiska lokalnego. 445

2 Skatepark w Puszczykowie 95

3
„Ładne rzeczy” - cykliczne, bezpłatne warsztaty 
artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców Puszczykowa

38

4
Rockowe zakończenie lata na Zakolu Warty  
w Puszczykowie 31

5
Wspieranie transportu rowerowego jako środka 
komunikacji w mieście poprzez budowę samoobsłu-
gowych stacji serwisowych dla rowerów

30

GŁOSOWANIE NA BUDżET OBYWATELSKI W 2017 R.
Zakończyła się pierwsza edycja Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego. Miło nam poinformować,  

że w głosowaniu mieszkańców naszego Miasta zwyciężył projekt pn. „Plac zabaw marzeń – miejsce 
aktywności fizycznej i integracji środowiska lokalnego”, który poparło 445 osób. 
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     Za kilkanaście dni zakończy się 2016 rok. Jaki pana zda-
niem był on dla Puszczykowa?

Moim zdaniem bardzo dobry. Przede wszystkim udało nam 
się zrealizować ambitny plan inwestycyjny. Wybudowaliśmy ko-
lejne ulice – Bałtycką, Grunwaldzką, Niwkę Starą, Krętą, utwar-
dziliśmy Polną i Jałowcową, wybudowaliśmy oświetlenie uliczne 
na kilku ulicach. Zrealizowaliśmy dwie duże inwestycje przy 
naszych szkołach, mam na myśli dobudowane sanitariaty przy SP 
nr 2 i parking przy SP nr 1. Pozyskaliśmy pierwsze dofinansowa-
nie z nowego rozdania funduszy unijnych – przeszło milion zło-
tych na budowę parkingu przy dworcu w Puszczykówku, ścieżki 
rowerowej przy ul. 3 Maja i wymianę wiat przystankowych  
w mieście. Zadanie to będzie realizowane w przyszłym roku. 
Oczywiście nie mogę nie wspomnieć o rozpoczęciu budowy no-
wej hali sportowo-widowiskowej i pozyskaniu na jej budowę 
dwóch milionów złotych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Kolejne zmiany zaszły na terenie Centrum Animacji Sportu 
przy ul. Kościelnej. Wykonaliśmy pierwsze w mieście boisko do 
boule, stworzyliśmy strefy: ognisko z grillem oraz do gier w sza-
chy i chińczyka. Właściciel Sportoteki wykonał pole do mini 
golfa. Dostaję wiele sygnałów od mieszkańców potwierdzają-
cych, że te inwestycje, wraz z wykonanymi w latach ubiegłych 
ścieżkami spacerowymi i dla rolkarzy, boiskiem wielofunkcyj-
nym, urządzeniami do ćwiczeń i halą tenisową, to fantastyczne 
miejsce aktywnego spędzania czasu i odpoczynku.

Ile z zaplanowanych na ten rok inwestycji udało się zre-
alizować?

Podejrzewam, że każdy burmistrz czy wójt chciałby zrealizo-
wać wszystkie zaplanowane inwestycje. Przypuszczam, że nie-
wiele samorządów może na koniec roku stwierdzić, że udało mu 
się zrealizować pełną listę zaplanowanych wcześniej inwestycji. 
Nam nie udało się, ze względu na przeciągające się prace projek-
towe, zrealizować tylko budowy ulicy Rolnej.

Z jakich inwestycji jest pan najbardziej zadowolony?
Właściwie, priorytety, które co roku stawiamy przed sobą, są 

niezmienne od 2010 r., czyli od momentu kiedy zostałem wybra-
ny burmistrzem. Od początku kadencji, zarówno dla mnie jak  
i dla radnych, którzy mają podobny pogląd na finanse miasta, 
bardzo ważne jest inwestowanie w infrastrukturę drogową. Wy-
budowaliśmy kolejne ulice, a jak widać z projektu budżetu na 
2017 r. w planach mamy następne. W przyszłym roku będą to 
ulice: Rolna, Reja, Krańcowa, Graniczna i Krótka. Przy inwesty-
cjach drogowych warto wspomnieć także o spotkaniach-konsul-
tacjach, które urząd z mojej inicjatywy organizuje już od ponad 
roku. Uczestniczą w nich mieszkańcy mający domy przy ulicach, 
na których będą toczyły się prace, przedstawiciele projektanta, 
wykonawcy i urzędnicy. Ich ideą jest przekazanie mieszkańcom 
jak najwięcej informacji o inwestycji, organizacji ruchu podczas 

budowy. Często mieszkańcy mają swoje dodatkowe propozycje 
np. budowy progów zwalniających. Bardzo się cieszę, że ta ini-
cjatywa spotkała się z tak dobrym odbiorem wśród mieszkańców 
i oczywiście będzie kontynuowana.

Chciałbym przypomnieć też inne zadanie, myślę, że niezwy-
kle ważne dla puszczykowian, choć nie inwestycyjne. Od maja po 
naszym mieście na trasie Górne Puszczykowo – centrum miasta 
– szpital kursuje dodatkowa, miejska bezpłatna linia autobusowa. 
Po kilku miesiącach funkcjonowania linii 695 mogę powiedzieć, 
że to była dobra decyzja, a autobusy były bardzo potrzebne. 
Szczególnie duże zainteresowanie mają kursy do szpitala. Starsi 
mieszkańcy Puszczykowa, zwłaszcza z Górnego Puszczykowa 
tłumaczyli mi, że to bardzo dla nich ważne, żeby sami bez proble-
mów mogli tam dojechać. Mam cichą nadzieję, że z darmowej 
komunikacji będą korzystać mieszkańcy w każdym wieku, przez 
co zmniejszy sie ruch samochodów. W 2016 r. zaczęły również 
kursować w weekendy nocne autobusy do Poznania.

Które ze zrealizowanych zadań uważa pan za najważniej-
sze dla miasta?

Cieszę się z każdej inwestycji, którą realizujemy dla Puszczy-
kowa. Na każdą – niezależnie od tego czy jest to droga, chodnik, 
oświetlenie, czy boisko – przecież ktoś czeka, więc trudno wy-
odrębnić ważniejsze i mniej ważne. Jednak niewątpliwie w tym 
roku kluczową inwestycją naszego miasta jest budowa hali spor-
towo-widowiskowej (o budowie piszemy też na str. 10).  
Po pierwsze dlatego, że jest to najdroższa inwestycja w historii 
naszego miasta, która wymagała wielu analiz co do możliwości 
jej sfinansowania. Po drugie, co ważniejsze, była niezwykle po-
trzebna, ponieważ stara sala, która została zburzona, nie spełnia-
ła już wymogów bezpiecznego użytkowania. Zresztą o koniecz-
ności budowy takiego obiektu mówiliśmy już w 2011 r. Proszę 
zauważyć, że Puszczykowo, mimo wielu znaczących sukcesów 
w wielu dyscyplinach sportu, nie miało do tej pory żadnej sali – 
oprócz oczywiście tenisowych – spełniającej wymogi na organi-
zowanie zawodów rangi krajowej. Chodzi mi oczywiście o takie 
dyscypliny jak: badminton, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna 
czy halowa piłka nożna. Podczas wręczania nagród Rady Miasta 
dla uzdolnionej młodzieży dobitnie było widać jak wielu utalen-
towanych, i mimo młodego wieku utytułowanych sportowców, 

TO BYŁ  DOBRY ROK DLA 
PUSZCZYKOWA
Z Burmistrzem Puszczykowa Andrzejem  
Balcerkiem rozmawia Bogdan Lewicki
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mieszka w naszym mieście, i z pewnością będzie z tej hali korzy-
stało. Obiekt będzie spełniał także wymogi profesjonalnej hali 
widowiskowej, bo takiej nadającej się do organizacji np. koncer-
tów i mogącej pomieścić kilkuset widzów w Puszczykowie też 
nie ma.

Jak wygląda finansowanie tej inwestycji? Cały czas poja-
wiają się komentarze, że Puszczykowa nie stać na tę budowę, 
że konieczne będzie zwiększenie zadłużenia, a uzyskanie do-
finansowania to mrzonki.

Takie głosy wynikają albo ze złośliwości, albo z totalnej 
ignorancji osób, które są zupełnie niezorientowane w sytuacji 
finansowej Puszczykowa. Przecież wystarczy zapoznać się z bu-
dżetem Miasta. To jest dość proste! Gdyby Miasta nie było stać 
na budowę hali to zamiast inwestycji w przyszłym roku zaplano-
wanych na poziomie 11 mln złotych mielibyśmy tylko wydatki 
na budowę hali i wzrost zadłużenia. Natomiast my w przyszłym 
roku poza halą chcemy między innymi bez zwiększenia zadłuże-
nia wybudować co najmniej 5 ulic, chodniki, remizę strażacką, 
boisko wielofunkcyjne przy SP nr 2, rozbudować i przeprowa-
dzić termomodernizację urzędu miejskiego. Podobnie było  
w bieżącym roku, gdy poza wydatkami w kwocie 4 mln złotych 
na budowę hali przeznaczyliśmy 4 mln na inne inwestycje. To są 
fakty. Jeśli ktoś po zapoznaniu się z tymi danymi nadal będzie 
uważał, że Puszczykowa nie stać na budowę hali to może to wy-
nikać tylko z chęci uzyskania jakiś politycznych celów i zdeza-
wuowania decyzji osób, dzięki którym ta hala powstaje.

Natomiast w kwestii rzekomo iluzorycznej szansy na dofi-
nansowanie pragnę poinformować, że umowa w sprawie dofinan-
sowania została już podpisana. Jeszcze w 2016 r. otrzymamy 700 
tys. zł, w przyszłym 1,2 mln zł i w 2018 r. 100 tys. zł. Mówiliśmy 
o 2 milionach złotych i dostaniemy 2 miliony!

Czyli budowa hali nie zwiększy zadłużenia.
Oczywiście, że nie. Zresztą od 2011 r. od kiedy jestem bur-

mistrzem, Miasto nie zwiększyło zadłużenia ani o jedną złotów-
kę, z czego jestem bardzo dumny. Co roku realizujemy wielomi-
lionowe inwestycje z własnych środków. Mało samorządów 
może pozwolić sobie na taki komfort.

Skoro sytuacja finansowa Miasta jest tak dobra to dlacze-
go Miasto nie spłaca zadłużenia?

Są dwa sposoby podejścia do tego zagadnienia. Jak najszyb-
sza spłata lub realna ocena kosztów i wybór odpowiedniego mo-
mentu. Jeszcze kilka lat temu opowiadałem się za zwolnieniem 
inwestycji i spłatą zadłużenia. Dziś jestem przekonany, że jest to 
niecelowe, a dokładniej mówiąc, nieuzasadnione ekonomicznie. 
Obsługa zadłużenia od lat jest bardzo tania. Oczywiście mogli-
byśmy co roku przeznaczyć jakieś środki na jego spłatę. Jednak 
spłacając na przykład jeden milion złotych musielibyśmy zrezy-
gnować z budowy 3 ulic, a korzyści z tego przy obecnym opro-
centowaniu kredytów to zaledwie 30 tys. złotych oszczędności. 
Dlatego wolę realizować budowę ulic, na które mieszkańcy tak 
czekają. Na spłatę zadłużenia, które przypomnę powstało prawie 
w całości za kadencji Pani Burmistrz Ornoch-Tabędzkiej przyj-
dzie jeszcze czas.

Za kilka dni radni będą głosować nad projektem przy-
szłorocznego budżetu. Jak go pan ocenia?

To największy budżet, jaki dotychczas miało nasze miasto,

przy jednoczesnym, jak już mówiłem, utrzymaniu zadłużenia na 
dotychczasowym poziomie. Mamy największy budżet inwesty-
cyjny w historii, zaplanowaliśmy również zwiększenie wydat-
ków na remonty dróg, dotacje dla organizacji pozarządowych  
i dotację dla Biblioteki Miejskiej. Radni dobrze go ocenili pod-
czas dyskusji w komisjach, dlatego jestem przekonany, że pod-
czas sesji budżetowej zostanie on prawie jednogłośnie przyjęty 
do realizacji.

Powiedział Pan „prawie jednomyślnie” czy to oznacza, że 
nie wszyscy radni pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu 
podczas prac w komisjach?

W obecnej kadencji mamy jedną radną, która przy wszystkich 
uchwałach budżetowych albo jest przeciw, albo wstrzymuje się 
od głosu. Niestety nigdy nie uzasadnia swojego stanowiska. 

Kilka dni temu puszczykowianie po raz pierwszy w histo-
rii miasta wybrali zadanie, które będzie realizowane w ra-
mach tzw. budżetu obywatelskiego. Jak Pan ocenia ten pierw-
szy obywatelski budżet?

Bardzo pozytywnie. Jestem tym bardziej zadowolony, że by-
łem inicjatorem jego wdrożenia w Puszczykowie. Bardzo mnie 
cieszy, że mieszkańcy naszego miasta tak licznie odpowiedzieli 
na tę propozycję. Najpierw wpłynęły bardzo interesujące zgło-
szenia, a potem w trakcie głosowanie mieszkańcy uczestniczyli 
w głosowaniu. Nie należy zapominać o jeszcze jednym pozytyw-
nym aspekcie tego projektu – udział w nim to doskonała lekcja 
demokracji i element budowy społeczeństwa obywatelskiego. 
Jestem przekonany że wpływa też pozytywnie na integrację 
mieszkańców. Wspólne decydowanie o przeznaczeniu publicz-
nych pieniędzy zbliża do siebie ludzi, pozwala im poznać swoje 
potrzeby i motywuje do wspólnego działania.

Od kilku lat w Puszczykowie prowadzona jest kampania 
dotycząca płacenia podatków w miejscu swego zamieszkania. 
Czy są jakieś efekty podejmowanych działań?

Prowadzimy tę akcję od kilku lat i będziemy ją kontynuowali. 
Z danych jakie pozyskujemy z naszego Urzędu Skarbowego wy-
nika, że corocznie zwiększa się w Puszczykowie liczba podatni-
ków. Widać to również po rosnących dochodach Puszczykowa  
z podatku PIT. Niestety, wciąż jest sporo osób, które jako miejsce 
zamieszkania wskazują inną miejscowość niż Puszczykowo, 
mimo, że mieszkają w naszym mieście. W bieżącym roku nasza 
akcja została rozszerzona o kolejny element. Wysłaliśmy indywi-
dualne pisma do przedsiębiorców, mających nieruchomości  
w Puszczykowie, a płacących podatki w innych gminach, z prośbą 
o sprawdzenie poprawności deklarowania podatku. Jak ważna jest 
to inicjatywa w przypadku Puszczykowa wskazuje liczba miesz-
kańców prowadzących działalność gospodarczą. W listopadzie  
w Sejmie odebrałem nagrodę dla Puszczykowa, które znalazło się 
na 5 miejscu w Polsce wśród miast najdynamiczniej rozwijających 
przedsiębiorczość. Ranking ten tworzony jest przez Komisję Sa-
morządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Wydział Admini-
stracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fun-
dacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Niektórzy mówią, że powinniśmy zakończyć już tę akcję, bo 
szkoda na nią pieniędzy, ale proszę mi wierzyć, że jest inaczej. 
Cały czas podczas rozmów z mieszkańcami, wielu z nich mówi,
 że nie zdawało sobie sprawy jak istotne jest wskazanie 

cd na str 7
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rada miaSTa 

UCHWAŁY PODJęTE PODCZAS 25. SESJI RADY MIASTA
PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 29.11.2016 R.
UChwała Nr 161/16/VII

w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieru-
chomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa po-
łożonej przy ulicy Powstańców wielkopolskich.

UChwała Nr 162/16/VII
w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
Zarząd Powiatu Poznańskiego w dniu 14.11.2013 r. zaopi-

niował negatywnie (opinia nr WD.7110.23.2013.KJ) zalicze-
nie wymienionych w uchwale działek do kategorii dróg 
gminnych na terenie gminy Puszczykowo. W uzasadnieniu 
podniósł, że zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260  
ze zmianami) droga to budowla wraz z drogowymi obiektami 
inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącymi 
całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia 
ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Działki 
wchodzące w skład drogi są wyposażone w kanalizację sani-
tarną, oświetlenie uliczne, sieć wodociągową, gazową i ener-
getyczną. Jedyną rzeczą jakiej brak jest utwardzona na-
wierzchnia.

UChwała Nr 163/16/VII
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 

Poznańskiemu.

Uzasadnienie: Miasto Puszczykowo wystąpiło do Powia-
tu Poznańskiego z wnioskiem o sfinansowania remontu dróg 
powiatowych określonych w paragrafie 1 uchwały. Ponieważ 
środki finansowe jakimi dysponował Powiat Poznański nie 
były wystarczające na wykonanie powyższych prac, Puszczy-
kowo postanowiło udzielić Powiatowi pomocy rzeczowej. 
Remont przedmiotowych dróg wpłynie na bezpieczeństwo 
ich użytkowników, w związku z czym podjęcie niniejszej 
uchwały uważa się za uzasadnione.

UChwała Nr 164/16/VII
w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII rady Miasta 

Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwa-
lenia wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczy-
kowa na lata 2016-2023.

Uzasadnienie: Dostosowano dane do projektu zmiany 
uchwały budżetowej na 2016 r. oraz dokonano zmian w zakre-
sie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

UChwała Nr 165/16/VII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczy-

kowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 26. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 20.12.2016 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

Burmistrz Miasta Puszczykowa informuje o umieszczeniu w BIP na stronie internetowej www.puszczykowo.pl 
zarządzenia nr 81/16/VII z dnia 05.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 

oddania w dzierżawę.

Podczas listopadowej sesji puszczykowscy radni kolejny 
raz jednogłośnie nie zaakceptowali proponowanych przez 
Aquanet wyższych stawek za dostarczanie wody i odbiór 
ścieków. Niestety zgodnie z przepisami podwyżki i tak zosta-
ną wprowadzone. Puszczykowianie będa płacić identyczne 
stawki jak mieszkańcy Gminy Mosina. Od 1 I 2017 r. za każ-
dy metr sześcienny wody 4,78 zł (teraz 4,70 zł). Natomiast za 
kubik ścieków spuszczonych do kanalizacji  trzeba będzie  

zapłacić  9,50 zł (teraz 8,85 zł). Przedstawiciele spółki obec-
ni na sesji tłumaczyli, że podwyżki spowodowane są przepro-
wadzonymi przez spółkę inwestycjami rozbudowy Stacji 
Uzdatniania Wody w Mosinie oraz oczyszczalni ścieków  
w Puszczykowie.

Akcjonariuszami Spółki Aquanet są Poznań i wiele gmin 
z terenu powiatu poznańskiego - w tym Puszczykowo. Naj-
większym jest Poznań i to on ma decydujący głos.         red

AqUANET PODWYżSZA STAWKI ZA WODę I śCIEKI 
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listopadowe posiedzenia komisji Rady miasta 

                w deklaracji PIT miejsca zamieszkania w Puszczyko-
wie. Dlatego kolejny raz apeluję do naszych mieszkańców o to, 
aby w deklaracji PIT, jako miejsce zamieszkania wskazywali 
Puszczykowo. Mój apel kieruję przede wszystkim do nowych 
mieszkańców naszego miasta, którzy to najczęściej wskazują  
w deklaracji PIT swój poprzedni adres. Żeby Państwa pieniądze 
służyły miastu, w którym mieszkacie, nie trzeba się przemeldo-
wywać, wymieniać dokumentów, itd. Wystarczy zadeklarować, 
że Waszym miejscem zamieszkania jest Puszczykowo.

w ostatnim Echu mieszkańcy przeczytali informację  
o pracach na starym cmentarzu ewangelickim. Nie wszystkim 
to się spodobało.

Być może informacja była nieprecyzyjna i stąd nieporozu-
mienie. Każdy kto zna to miejsce wie, że jest zaniedbane, zaro-
śnięte. Elementy żeliwne czy stalowe zostały przed laty rozkra-
dzione, część nagrobków zniszczono. Nie chcemy żeby ta nekro-

polia tak wyglądała. Po rozmowach z władzami Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego w Poznaniu podjęliśmy starania, by 
uporządkować ten teren. Na dziś pewne jest, że tego miejsca nie 
można zostawić tak jak jest. Pochowani tam ludzie, choć dziś 
nikt nie odwiedza ich grobów, to byli mieszkańcy naszego mia-
sta. Teren więc uprzątniemy, usuniemy śmieci i chaszcze, i z sza-
cunkiem do zmarłych znajdziemy dobre rozwiązanie. 

W tym miejscu chciałbym zdementować nieprawdziwe infor-
macje pojawiające się m.in na jednym z portali internetowych, 
jakoby zapadła już decyzja o ekshumacji szczątków i budowie na 
miejscu cmentarza parkingu. 

Dzisiaj nie można jednoznacznie określić, co z tym terenem 
będzie się działo. Pomysłów jest wiele. Może pozostawimy go 
jako pas zieleni, może fragment uda się włączyć do cmentarza 
parafialnego, na którym miejsca też zacznie kiedyś brakować,  
a może przeznaczymy go jako teren publiczny. 

cd ze str 5

             16 XI 2016  
       KoMISjA ReWIZyjnA
1. Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy 
Kochanowskiego w Puszczykowie – 
przygotowanie protokołu pokontrolnego.

17 XI 2016 
KoMISjA RoZWoju

1. Przedstawienie projektu budżetu mia-
sta na rok 2017 w zakresie zadań komisji.
2. Informacja na temat wniosków do pro-
jektowanego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w Puszczykowie, w obrębie 
Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18.
3. Przedstawienie projektów miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego w 
Puszczykowie:

• w rejonie ulic: Niwka Stara i Ja-
skółcza, obręb Niwka, ark. 11 –  
w dwóch etapach I i II,

• przy ulicy Klasztornej, obręb Pusz-
czykowo Stare, arkusz 6,

• przy ulicy Poznańskiej i Wiosen-
nej, obręb Puszczykowo, arkusz 6.

21 XI 2016 
KoMISjA SPRAW  
SPoŁecZnych

1. Informacja na temat nieodpłatnej po-
mocy prawnej.

2. Przedstawienie i omówienie projektu 
budżetu miasta na rok 2017.
3. Informacja dotycząca działalności 
służb odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo Miasta w związku z nadchodzącą 
zimą.

– MOPS - bezdomność; – Straż 
Miejska; – Policja; 

– Straż Pożarna (OSP).

22 XI 2016 
KoMISjA eduKAcjI, 
KuLtuRy I SPoRtu

1. Analiza projektu budżetu miasta na 
rok 2017 w zakresie zadań komisji.
2. Zapoznanie się z wnioskami o dotacje 
na prace konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane dla obiektów
zabytkowych wpisanych do rejestru za-
bytków.
3. Zabytki w Puszczykowie.
4. Sprawy bieżące:

a) wniosek Sportoteki,
b) wniosek Centrum Tenisowego 

Angie,
c) wniosek parafii MBW w Puszczy-

kowie (koncerty organowe).

23 XI 2016
KoMISjA RoZWoju

1. Zaopiniowanie projektów uchwał ws.:
– zatwierdzenia taryf dla zbiorowe-

go zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzenia ścieków na okres od 
1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

– wyrażenia zgody na dzierżawę 
części nieruchomości stanowiącej wła-
sność Miasta Puszczykowa położonej 
przy ulicy Powstańców Wielkopolskich,

– zaliczenia do kategorii dróg gmin-
nych,

– wyrażenia zgody na nabycie nieru-
chomości przez Miasto Puszczykowo.

28 XI 2016
KoMISjA Budżetu

1. Omówienie i zaopiniowanie projektu 
budżetu na 2017 rok.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał ws.:

– zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej,

– zmian w uchwale budżetowej,
– udzielenia pomocy rzeczowej Po-

wiatowi Poznańskiemu,
– zatwierdzenia taryf dla zbiorowe-

go zaopatrzeniaw wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków na okres od 
1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

– wyrażenia zgody na dzierżawę 
części nieruchomości stanowiącej wła-
sność Miasta Puszczykowa położonej 
przy ulicy Powstańców Wielkopolskich,

– wyrażenia zgody na nabycie nieru-
chomości przez Miasto Puszczykowo.
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wywiad

Pod koniec grudnia rada będzie głosowała nad kolej-
ną uchwałą budżetową. Będzie pan za czy przeciw?

Zagłosuję za. 
 Jak pan, jako przewodniczący komisji budżetu, oce-

nia projekt budżetu Puszczykowa na 2017 r.?
Jestem zadowolony, że udało się wprowadzić aż 11 mln 

na inwestycje, przy jednoczesnym nie zmniejszaniu, a w nie-
których pozycjach wręcz zwiększeniu wydatków na inne 
cele, np. na komunikację publiczną czy dotacje dla organiza-
cji pozarządowych.

Co ważne kolejny rok zadłużenie pozostaje na niezmie-
nionym poziomie 13,3 mln zł, co stanowi 29% dochodów. 
Przypomnę tylko, że w 2010 r., ostatnim roku urzędowania 
poprzedniej Pani Burmistrz, zadłużenie wynosiło 13,5 mln zł, 
co w stosunku do dochodów dawało 48%. 

 Czy nie obawia się Pan, że nie uda się zrealizować za-
planowanych dochodów? w końcu w projekcie zaplano-
wano ich wzrost w stosunku do 2016 r. prawie o 11 mln. zł. 

Skarbnik na komisjach, na których omawiany był projekt 
budżetu, szczegółowo wyjaśnił przyczyny tak wysokiego po-
ziomu planowanych dochodów, więc nie widzę powodów do 
obaw. Proszę zauważyć, że na ten wzrost najbardziej wpłynęła 
przecież dotacja z budżetu państwa na świadczenie wychowaw-
cze, tzw. „500+” w wysokości 5,3 mln zł oraz dotacje na zada-
nia majątkowe. Po odjęciu tych kwot wzrost dochodów nadal 
jest, ale już na poziomie jak najbardziej realnym. Poza dotacja-
mi wpływ na nie ma również utrzymująca się od dwóch lat 
wysoka dynamika wzrostu dochodów z udziału w podatku PIT.

 Czy podczas dyskusji nad budżetem pojawiły się ja-
kieś kontrowersje?

Jedynym zadaniem, co do którego pojawiły się wątpliwo-
ści, była budowa remizy strażackiej. Jednak wątpliwości do-
tyczyły nie tyle samej budowy, co środków zaplanowanych 
na to zadanie. W budżecie zapisano kwotę 500 tys. zł, z tego 
100 tys. są to środki z Powiatu Poznańskiego. Ostatecznie 
komisje pozytywnie zaopiniowały również tę inwestycję.    

 Czy radni wnioskowali o jakieś poprawki?
Wszystkie Komisje zaopiniowały budżet pozytywnie. 

Wpłynęły tylko dwa wnioski. Jeden złożyła komisja oświaty 
wnioskując o zwiększenie o 10 tys. zł wydatków w rozdziale 

Z tomaszem Potockim, przewodniczącym Komisji Budżetu Rady Miasta Puszczykowa 
rozmawia Bogdan Lewicki

MAMY 11 MILIONóW ZŁOTYCH NA INWESTYCJE 

„Rada Miasta” oraz 
zmniejszenie do kwoty 
10 tys. zł wydatków na 
wykonanie koncepcji 
ścieżek rowerowych, 
przy jednoczesnym 
pozostawieniu całości 
środków w dziale tury-
styka. Drugi złożył 
radny Łukasz Grzonka 
wnioskując o wykre-
ślenie modernizacji 
chodn ika  p rzy  u l . 
Brzozowej (pozosta-
wiając środki na wy-
konanie dokumenta-
cji), a w to miejsce 
wprowadzając modernizację chodników przy ul. Langego na 
odcinku od Kasprowicza do ul. Brzozowej. Komisja Budżetu 
wniosek komisji oświaty zaopiniowała pozytywnie, nato-
miast wniosek radnego Grzonki negatywnie. 

 Jakie zadanie inwestycyjne są pana zdaniem najważ-
niejsze w projekcie ?

Każde zadanie jest ważne, przy czym dla mnie jednym z 
najważniejszych zadań, odkąd zostałem radnym, jest budowa 
hali widowiskowo-sportowej. 

 Na pewnych forach internetowych można przeczytać, 
że budowa hali to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Zgadza 
się pan z taką opinią?

Nie rozumiem jak można być przeciwko tej inwestycji. 
Taki obiekt w Puszczykowie jest bardzo potrzebny. Ucznio-
wie naszych szkół, kluby sportowe, ale również mieszkańcy, 
którzy będą korzystali z funkcji widowiskowej hali, bardzo 
na nią czekają. Osoby, które krytykują budowę hali podnoszą 
argumenty finansowe, ale jak widać po projekcie budżetu na 
2017 r. zupełnie nieuzasadnione. Budowa hali, ani nie spo-
woduje zwiększenia zadłużenia Miasta, ani nie spowodowała 
wstrzymania innych inwestycji. Jesteśmy chyba jako jedy-
nym miastem w powiecie poznańskim, które dotychczas nie 
miało takiego obiektu.
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SKŁAD TEKSTÓW, KOREKTA: REDAKCJA. DRUK: 3100 EGZ.
Na teksty czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów dostarczanych materiałów. 
Anonimów nie publikujemy. Autor tekstu ma prawo zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.



informacje

www.puszczykowo.pl 	 grudzień	2016Echo Puszczykowa 9

Projekt obejmuje realizację działań, które przyczynią się 
do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego, jednocze-
śnie zwiększając atrakcyjność, komfort oraz bezpieczeństwo 
transportu zbiorowego i poprawy komunikacji w Puszczyko-
wie i aglomeracji poznańskiej.

W ramach projektu zaplanowano wykonanie parkingu 
typu Park&Ride z 22 miejscami postojowymi w ciągu ulicy 
Dworcowej oraz parking Bike&Ride z 40 miejscami postojo-
wymi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca w Puszczykówku. 
Ma to zachęcić mieszkańców dojeżdżających do Poznania ze 
skorzystania z transportu kolejowego. Po zakończeniu mo-
dernizacji linii kolejowej Poznań – Czempiń, oraz zwiększe-
niem liczby połączeń ten rodzaj komunikacji będzie z pew-
nością najbardziej atrakcyjny w związku z możliwością szyb-
kiego dojazdu do centrum Poznania. Zaprojektowane rozwią-
zania mają umożliwić mieszkańcom wygodne dotarcie do 
dworca w Puszczykówku – samochodem, rowerem lub pieszo 
i kontynuowanie podróży pociągiem. W tym celu, wzdłuż ul. 
3 Maja od granicy miasta do wysokości likwidowanego prze-
jazdu kolejowego, zostanie również zbudowana droga rowe-
rowa o długości 524 m. Dalszy dojazd do dworca Puszczy-
kówko odbywać się będzie ul. Moniuszki lub planowaną 
przez PKP drogą serwisową wzdłuż linii kolejowej.

Należy zauważyć, że projekt wpisuje się w prowadzoną 
przez miasto politykę promocji komunikacji publicznej, któ-
rej częścią było wprowadzenie bezpłatnej komunikacji auto-
busowej – utworzona linia dowozi mieszkańców właśnie w 
rejon dworca w Puszczykówku. Aby poprawić komfort użyt-
kowników komunikacji miejskiej zaplanowano również za-
kup 3 nowych wiat przystankowych i wymianę 21 kolejnych. 

Miasto Puszczykowo otrzymało dotację na realizację projektu „Utworzenie Zintegrowanego Węzła 
Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych,  
ww tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

ZBUDUJEMY WęZEŁ PRZESIADKOWY 

LIKWIdujĄ PRZejAZd nA uLIcy 3 MAjA 
9 grudnia br. rozpoczęła się likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu 
ul. 3 Maja w Puszczykowie. O likwidacji przejazdu wielokrotnie 
informowaliśmy w „Echu Puszczykowa”. Przypominamy, że zgoda na 
likwidację tego przejazdu zapadła w kadencji 2006-2010, a wyraziła 
ją ówczesna burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka i radni jej klubu. 
Wszystkie ustalenia dotyczące modernizacji tej magistrali samorządy 
prowadziły przed rokiem 2011. Burmistrz Andrzej Balcerek z radnymi 
podejmował próby zmiany decyzji PKP – wysyłał pisma do 
Ministerstwa, w działania włączyli się też posłowie: A. Fiedler i M. 
Niedbała – jednak decyzja PKP była nieodwołalna. Przedstawiciele 
władz PKP stwierdzili, że zmiany są niemożliwe, ponieważ 
dokumenty są już prawomocne i w obiegu.                               red

Jednym z filarów efektywnej komunikacji publicznej jest 
zapewnienie niezbędnych informacji na temat jej funkcjono-
wania. W tym celu przy ul. Dworcowej zostaną zamontowa-
ne 2 infokioski, na których w atrakcyjny i przejrzysty sposób 
zostaną zaprezentowane schematy połączeń komunikacyj-
nych, rozkłady jazdy oraz możliwości dojazdu do poszcze-
gólnych miejsc w Puszczykowie i całej aglomeracji poznań-
skiej. Zaplanowano również montaż 2 tablic multimedial-
nych informujących o najbliższych odjazdach środków ko-
munikacji publicznej.

Całkowity koszt projektu, którego realizację przewidzia-
no na rok 2017 wynosi 1 233 101 zł. Z budżetu Puszczykowa 
pochodzić będzie jednak tylko 184 965 zł, pozostałe  
1 048 136 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.                                   red
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Remont chodnika na ul. Piaskowej prowadzony będzie na 
odcinku ok. 370 metrów. W zakres prac wchodzi rozbiórka 
istniejących chodników oraz budowa nowych wraz ze zjaz-
dami do posesji. Szerokość chodników wynosić będzie od 1,2  
m do 1,5 m. Ponadto w okolicy ul. Świerkowej zostanie wy-
konane przejście dla pieszych, którego teraz w tym miejscu 
nie ma. Potrzebę wymalowania dodatkowej „zebry” potwier-
dzili mieszkańcy, mający swoje domy w pobliżu. Jeśli warunki atmosferyczne na to pozwolą budowa chod-

nika na ul. Piaskowej powinna zakończyć się do końca kwiet-
nia przyszłego roku. 

Kolejny planowany przetarg dotyczy budowy ul. Reja, 
łączącej się z ul. Piaskową. W tym przypadku sytuację kom-
plikuje jej niedostateczna szerokość. Aby możliwe było roz-
poczęcie prac, konieczne jest uzyskanie zgody Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa na zastosowanie szerokości 
pasa drogowego w tej ulicy, mniejszego od wymaganych  
10 metrów. Pismo w tej sprawie zostało już skierowane do 
ministerstwa i obecnie miasto oczekuje na pozytywną odpo-
wiedź, gdy ta nadejdzie zostanie ogłoszony przetarg, ponie-
waż wszystkie dokumenty są już przygotowane.             red

MIASTO OGŁOSI KOLEJNE PRZETARGI
Jeszcze w tym roku Puszczykowo zamierza ogłosić  

i rozstrzygnąć dwa przetargi. Pierwszy na remont 
chodnika na ul. Piaskowej, a drugi na budowę ul. 
Mikołaja Reja.

Hala sportowo-widowiskowa będzie służyła przede 
wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum  
nr 1. Oczywiście po zajęciach lekcyjnych, będą z niej korzy-
stać także dorośli mieszkańcy Puszczykowa. Zostanie połączo-
na łącznikami z budynkami gimnazjum i szkoły podstawowej. 
Uczniowie będą mieli do dyspozycji płytę główną hali  o wy-
miarach 44x24 m, z możliwością jej podziału na trzy boiska 
oraz salę do gimnastyki korekcyjnej. Znajdą się tam również 
szatnie, zaplecze socjalne, sala konferencyjna i biura.  
W obiekcie będzie można organizować koncerty, przedsta-
wienia teatralne, duże imprezy szkolne, a także konferencje 
czy spotkania biznesowe. Dodatkowo obok hali będzie par-
king na 138 aut. Obiekt będzie w pełni przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych 

– Do tej pory, oprócz rozbiórki starej sali, wykonaliśmy 
prace ziemne i fundamentowe. Obecnie finalizujemy roboty 
związane ze wznoszeniem konstrukcji żelbetowej budynku. 
Wykonujemy roboty instalacyjne (instalacje elektryczne i sa-
nitarne). Rozpoczęliśmy także montaż stolarki okiennej.  
Na plac budowy dotarła część drewnianych dźwigarów o roz-

WKRóTCE MONTAż DźWIGARóW NA HALI 
Dobra, jak na tę porę roku pogoda sprzyja budowniczym hali widowiskowo-sportowej wznoszonej przy 

Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1. Największa inwestycja w historii Puszczykowa ma zostać 
oddana do użytkowania do końca przyszłego roku. 

pietości 33 m, które będą stanowiły konstrukcję dachu nad 
areną sportową. Przygotowujemy się do ich montażu. Przed 
nami montaż konstrukcji dachu wraz z pokryciem, prace tyn-
karskie, drogowe i wykończeniowe – mówi Monika Froń - 
Dąbrowska z firmy Skanska, wykonawcy hali.                red
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 SZKOła POdStawOwa Nr 1
Parking przy tej szkole został oddany do użytku w sierpniu 

tego roku, a jego budowę rozpoczęto równolegle z budową 
hali sportowej. Ta inwestycja była niezbędna, ponieważ na 
nieutwardzonym wyboistym terenie na którym powstał po 
każdym deszczu tworzyły się olbrzymie kałuże. W Jedynce 
wymalowano ponadto dwie sale lekcyjne, w kilku wymienio-
no wykładziny. W jednej z sal zastosowano farbę magnetycz-
ną i tablicową, tak iż na całej ścianie można pisać kredą  
i przyczepiać magnesy. W tym roku gruntowanie zmodernizo-
wano i wyposażono w nowe meble gabinet pielęgniarski. W 
tym przypadku dyrekcja szkoły wystąpiła razem z miastem o 
przyznanie tzw. oświatowej rezerwy budżetowej. Dzięki temu 
pieniądze na gabinet pochodziły spoza budżetu miasta. 

– W przyszłym roku także zamierzamy wystąpić o przyzna-
nie rezerwy budżetowej. W planach mamy wykonanie na jed-
nym z korytarzy mini sali teatralnej ze sceną i kurtyną.  
Do modernizacji przeznaczone są także główne, zewnętrzne 
schody wejściowe i centralny wyłącznik prądu. Dużą inwestycją 
będzie także całkowita przebudowa i modernizacja pracowni 
komputerowej – wylicza Ewa Budzyńska, dyrektor SP nr 1.

SZKOła POdStawOwa  Nr 2
W tym roku w Dwójce największą inwestycją była budo-

wa dodatkowych sanitariatów. Dwukondygnacyjna dobudów-
ka połączona z główną bryłą szkoły powstała, głównie z my-
ślą o najmłodszych uczniach Dwójki. W grudniu zakończyła 
się także kompleksowa modernizacja szatni i łazienek przy 
„starej” sali gimnastycznej. W tym roku – od hallu – rozpo-
częła się także wymiana podłóg w całej szkole. Metamorfozę 
przeszła także dyżurka (można już do niej wejść tylko od 
strony szkolnego korytarza) oraz wewnętrzne drzwi wejścio-
we. Stare, drewniane drzwi wymieniono na bezpieczne prze-
ciwpożarowe. W tym roku kontynuowane były także prace 
związane z kompleksową wymianą i modernizacją instalacji 
elektrycznej i informatycznej. 

– Największą planowaną na przyszły rok inwestycją bę-
dzie budowa nowego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną 
nawierzchnią (podobnego do tego na CAS – przyp. aut). Kon-
tynuowane będą również prace związane z wymianą podłóg, 
instalacji elektrycznej – mówi Beata Cierzniak, dyrektor  
SP nr 2. 

W przyszłym roku zostaną także wykonane prace przy-
sposabiające dodatkowe pomieszczenia na świetlicę. red

EDUKACYJNE INWESTYCJE
W kończącym się roku, w dwóch puszczykowskich szkołach podstawowych wiele się zmieniło.  

O najważniejszych inwestycjach jak np. budowie nowych sanitariatów w SP nr 2, parkingu przy SP nr 1 
– nie mówiąc o budowie nowej hali sportowo-widowiskowej, informowaliśmy na bieżąco na łamach Echa.  
W tym numerze zaprezentujemy inne prace i zapytamy o plany na przyszły rok.

WarsztatyCOOK aND BEaUtIFUL LOOK 
dla młodzieży od 13 do 18 lat

Plan to super zabawa powiązana z przyrządzaniem potraw, które ułatwią 
wymodelowanie sylwetki i zapewnią promienny wygląd skórze.

Będzie zdrowo, szybko i pysznie 
- a każdy kto wyjdzie z zajęć energią tryśnie.

Termin: 19 styczeń 2017 r.
Miejsce zajęć: CAK ul. Wysoka 1 Puszczykowo

Cena: 15 zł od osoby
Zapisy: Biblioteka Miejska ul. Rynek 15 tel. 618 194-649

Zajęcia poprowadzi Katarzyna Górna specjalista ds. żywienia i dietoterapii

Świąteczny Wieczór 
Serdecznie zapraszamy na wspólne kolędowanie 

20 grudnia 2016r. godzina 18.00 
W programie: - koncert pianistyczny dzieci i młodzieży 

z warsztatów pod opieką Gabrieli Bukowy
 - wernisaż wystawy malarstwa Krystyny Karbowskiej 

- poczęstunek 
BM CAK w Puszczykowie, ul. Wysoka 1, SP nr 1

Wstęp wolny 
Serdecznie Zapraszamy



informacje

www.puszczykowo.plEcho Puszczykowa12 grudzień 2016

Miasto Puszczykowo ubiega się o dofinansowanie pro-
jektu „Rewitalizacja willi „Mimoza” na cele społecz-

no-kulturalne”. Obecny stan tego zabytkowego obiektu jest ka-
tastrofalny i wymaga kapitalnego remontu. W zleconej przez 
Urząd Miejski dokumentacji projektowej założono odtworzenie 
historycznego charakteru budynku wraz z jego przeznaczeniem 
na cele użyteczności publicznej. Całość prac została uzgodniona 
z konserwatorem zabytków.

Rewitalizacja obiektu będzie polegać nie tylko na realiza-
cji prac remontowych – w jej wyniku „Mimoza” stanie się 
miejscem integrującym lokalną społeczność. W odnowionych 
pomieszczeniach organizowane będą spotkania kulturalne  
i warsztaty artystyczne. Swoje miejsce znajdą tu również ak-
tywnie działające w naszym mieście organizacje pozarządo-
we, a centrum edukacji ekologicznej EkoInfo, będzie mogło 
rozwinąć swoją działalność.

Zakres projektu, w połączeniu z obecnym stanem budyn-
ku oraz koniecznością przeprowadzenia prac o charakterze 
restauratorskim, wpływa na wysokie koszty realizacji przed-
sięwzięcia, sięgające 4 mln złotych. W ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 istnieje możliwość pozyskania dofinansowania ze środ-
ków unijnych w wysokości 85% całości kosztów projektu. 
Jednym z kryteriów oceny projektów w konkursie jest „skala 
społecznego poparcia dla planowanej interwencji, wyrażona 
w formie załączonych do wniosku list poparcia mieszkańców 

WSPóLNIE WALCZYMY O MIMOZę 

W listopadzie w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie odbyło się spotkanie z Joanną Kęcińską, policjantką, terapeutką 
uzależnień. Uczestniczyli w nim rodzice i grono pedagogiczne. W czasie prelekcji J. Kęcińska poruszyła temat aktualnych 

zagrożeń dla dzieci i młodzieży z zakresu m.in. uzależnień, cyberprzemocy, autoagresji. Celem spotkania było poszerzanie 
wiedzy i świadomości dorosłych, na temat mądrego towarzyszenia dzieciom oraz reagowania w sytuacjach ekstremalnych. 

oraz deklaracji poparcia wystawionych przez podmioty zain–
teresowane realizacją projektu”. Stąd nasz gorący apel do 
wszystkich mieszkańców o podpisywanie się na listach po-
parcia, które wyłożone są w Urzędzie Miejskim, Bibliotece, 
szkołach i innych miejscach publicznych. Nasze wspólne za-
angażowanie może zadecydować o przyznaniu dotacji i reali-
zacji projektu mającego tak wielki wpływ na przestrzeń pu-
bliczną.

****
Miasto Puszczykowo złożyło także wniosek o dofinanso-

wanie modernizaji i termomodernizacji budynku Urzędu 
Miasta.                                                                               red

Co roku wspomagamy schronisko przed najtrudniejszą 
dla zwierząt porą – zimą, przynosząc koce, karmę, zabawki  
i posłania. Tegoroczne podarki zostały już przekazane. Na 
wiosnę przedstawiciele naszej szkoły odwiedzają schronisko 
i pod okiem dorosłych bawią się ze zwierzętami, a także wy-
prowadzają je na spacer. To właśnie Kochani dzięki Wam 
jakiś bezpański porzucony psiak będzie spał na ciepłym po-
słaniu, otrzyma dodatkową miskę ciepłej strawy. Dbacie od 
lat o to, co najważniejsze – wspieracie potrzebujących. Przy-
nosicie od października do grudnia najpotrzebniejsze rzeczy. 
Z uśmiechem na twarzy przeznaczacie kieszonkowe nie na 
cukierki czy lizaki, ale na karmę dla zwierząt. Dziękujemy za 
Waszą troskę, za wrażliwość i pomoc!  Brawo!                             
                                                          Katarzyna Stachowiak

PAMIęTAMY, O ZWIERZAKI DBAMY!
Uczniowie Puszczykowskiej „Jedynki” co roku organizują zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla 

zwierzaków ze schroniska w Gaju. Pieczę nad akcją sprawuje Samorząd Uczniowski. 

SPOTKANIE Z JOANNą KęCIńSKą 
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RocZnIcA nIePodLegŁoścI W dWójce
Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a wraz z nią 
uroczyste świętowanie tego wielkiego wydarzenia, na stałe 
wpisały się w kalendarz szkolnych uroczystości.Także w naszej 
szkole odbyła się z tej okazji uroczysta akademia. W apelu, 
który rozpoczął się od wprowadzenia pocztów sztandarowych  
i odśpiewania hymnu narodowego, wzięli udział nauczyciele  
i uczniowie Gimnazjum nr 2 oraz Szkoły Podstawowej  
nr 2. Uczniowie przedstawili program artystyczny, który 
przeplatany był patriotycznymi pieśniami wykonywanymi przez 
uczniów. Wszyscy uczcili święto odświętnymi strojami, jak 
również wpiętymi biało-czerwonymi kotylionami. Akademia  
z okazji Święta Niepodległości była dla uczniów wspaniałą 
lekcją historii oraz okazją do wspólnego zaśpiewania wielu 
znanych i bliskich każdemu Polakowi pieśni. 

Na korytarzach można było zobaczyć m.in. bohaterów 
cyklu o Harrym Potterze (razem z sową Hedwigą), Alicję  
z Krainy Czarów i jej towarzyszy, Anię z Zielonego Wzgórza, 
smoki, wróżki i księżniczki, Pippi, batmana, supermana, Dia-
bolinę, Kopciuszka, Hrabiego Monte Christo, szalone pin-
gwiny i wiele, wiele innych bohaterów. Ten dzień to dzień 
wyjątkowy - kolorowy i ciekawy. Można przypomnieć sobie 
swoje ukochane postaci z bajek i innych pozycji literackich. 

My dorośli możemy pokazać dzieciom bohaterów naszego 
dzieciństwa, a uczniowie z wielką chęcią opowiadali o posta-
ciach, które towarzyszą im dziś, dla nich są wzorami. Posta-
cie z bajek i książek na dobre zagościły w naszym życiu. 
Przez wiele lat rozbudzają wyobraźnie, by z czasem ukryć się 
głęboko we wspomnieniach. Bajkowe postaci potrafią być 
najlepszymi przyjaciółmi, wzorami godnymi naśladowania, 
nauczycielami, pocieszycielami itd.                            SP nr 2

MIęDZYNARODOWY DZIEń POSTACI LITERACKICH
W listopadzie Dobra Wróżka, czyli Tamara Olejnik zaczarowała naszych uczniów i nauczycieli i na 

korytarzach szkoły zapełniło się od wszelkich możliwych postaci literackich.

do 20 grudnia br. można jeszcze zagłosować na Szkołę 
Podstawową nr 1 w Puszczykowie, biorącą udział w ogól-
nopolskim projekcie Szkoła Małego Inżyniera. 

„Jedynka” zakwalifikowała się do projektu i teraz wszystko 
zależy od internautów, którzy głosują na poszczególne szkoły. 

W czasie trwania głosowania jeden użytkownik może oddać 
jeden głos dziennie na wybraną przez siebie placówkę. 

Rywalizacja nie jest łatwa bo razem z Jedynką o cenne 
nagrody walczy jeszcze 199 szkół z całej Wielkopolski, a na-
grody dostanie tylko 13 z największą liczbą głosów. 

Każda ze zwycięskich szkół otrzyma niepowtarzalny ze-
staw nagród, który dostarczy wiedzy, narzędzi oraz pomy-
słów do promocji nauk ścisłych w swoich placówkach. Dzię-
ki nim nawet młodsze dzieci pokochają robotykę i automaty-
kę – to pewnie! Praktyczna wiedza przekazana w atrakcyjny 
sposób to klucz do umysłów i serc przyszłych (małych jesz-
cze) inżynierów.                                                               red

GŁOSUJEMY NA JEDYNKę 
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ABOLICJA W BIBLIOTECE
Dawno, dawno temu wypożyczyłeś książki z naszej Biblioteki. 

Czas mija, a książki nadal leżą na półce...Pora je oddać.
            dRogI cZyteLnIKu! PRZyjdŹ do nAS od 21.12.2016 r. do 30.01.2017 r. 
ODDAJ KSIĄŻKI I SKORZYSTAJ Z ABOLICJI !            ZA PRZETRZYMANE NIE ZAPŁACISZ KARY!

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

W listopadzie, w budynku Biblioteki Miejskiej prezento-
waliśmy prace plastyczne Heleny Śniegockiej, uczennicy 
klasy Va SP nr 2 w Puszczykowie. Autorskim pomysłem He-
lenki było zaprojektowanie i uszycie lalek, które kolorem 
skóry i ubiorem nawiązywały do kraju swojego pochodzenia. 
Helenka przedstawiła ponadto krajobrazy rysowane kredkami 
– jako tło dla lalek. 

Wystawą towarzyszącą była rysunkowa opowieść Natalii 
Rzepczyńskiej, która zauroczona spotkaniem z autorką ksią-
żek dla dzieci i młodzieży Agnieszką Stelmaszyk, postanowi-
ła przedstawić za pomocą kredek detektywistyczną przygodę 
Tomusia Orkiszka. Prace Natalii, cechuje optymizm bijący  
z doboru kolorów „komiksowa maniera” przejawiająca się 
wyraźnymi konturami, podziałem na kadry, wprowadzenie do 
obrazu tekstu.

W grudniu wystawia swoje prace plastyczne Ida Król, 
uczennica klasy IVa SP nr 1 w Puszczykowie. Tym razem 
tematem jej prac plastycznych jest mitologia grecka. Bóstwa 
z wierzeń starożytnych Greków prezentują się okazale w stro-
jach projektu autorki, na tle pełnych symboliki krajobrazów. 
Trud i konsekwencja, jakie włożyła w przygotowanie kolejnej 

dużej wystawy są godne podziwu.
Odwiedzając w grudniu Bibliotekę zobaczymy także wy-

stawę Kai Nowickiej, uczennicy klasy IVb SP nr 2. Patrząc 
na jej prace przekonamy się, że rysowanie to nie tylko dobra 
zabawa, ale ćwiczenie umiejętności obserwacji i naśladowa-
nia rzeczywistości. Przenoszenie na papier znanych postaci 
oraz przedmiotów, to także sposób na rozwijanie kreatywno-
ści oraz trenowanie pamięci i skupienia. Jaki bohater zainspi-
rował Kaję? – przekonacie się odwiedzając Bibliotekę  
w grudniu.

Serdecznie zapraszamy!                                   BM CaK

 PASJE MŁODYCH CZYTELNIKóW
W listopadzie i grudniu puszczykowska Bibioteka Miejska kolejny raz gościła wystawy młodych artystów,  

swoje prace plastyczne prezentowały: Helena śniegocka, Natalia rzepczyńska, Ida Król i Kaja Nowicka.  

WIeLKIe eMocje I MAŁA „chAtKA 
ZAjĄcZKA”.
25 listopada najmłodsi mieszkańcy Puszczykowa mogli 
obejrzeć spektakl „Chatka zajączka” w wykonaniu Teatru 
Władcy Lalek ze Słupska. Przygody sympatycznego 
mieszkańca leśnej polany wywołały u dzieci wiele emocji. 
Mały zajączek postanowił wybudować swoją nowa chatkę 
całkiem sam. Samodzielnego bohatera tej historii 
wykorzystała jednak lekkomyślna, choć bardzo sprytna 
lisica i zajęła jego domek, pozbawiając tym samym 
ciepłego kąta na zimę. Z pomocą przyjaciół mały zajączek 
odzyskał jednak swoją chatkę, a lisia femme fatale uciekła 
do lasu. Po spektaklu na dzieci i rodziców czekała mała 
niespodzianka w postaci ciastka z andrzejkową wróżbą. 
Mamy nadzieję, że wszystkie się spełnią!            BM cAK
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Jednak zanim to nastąpi, postanowiliśmy „opowiedzieć” 
współmieszkańcom o tym co robimy, przybliżyć zakres na-
szej działalności i zaprosić do naszych szeregów. Dlatego 
dzień 26 listopada 2016 został ogłoszony przez Stowarzysze-
nie Puszczykowo-Châteaugiron, Dniem Francuskim w Pusz-
czykowie. Jednocześnie postanowiliśmy dniem tym zainau-
gurować obchody dwudziestolecia partnerstwa.

Pierwsze dwa wydarzenia „Mała Francja” i „Nasza Bre-
tania”, dzięki uprzejmości Biblioteki Miejskiej Centrum Ani-
macji Kultury odbyły się w jej pomieszczeniach przy ul. Wy-
sokiej. Przedstawienie „Mała Francja”, przygotowane zostało 
przez dzieci uczące się języka francuskiego na lektoratach 
organizowanych przez Stowarzyszenie, dzięki dotacji Urzędu 
Miasta. Oprócz licznie zgromadzonych osób na widowni,  

w wydarzeniu uczestniczyła i poprzez internetowe połączenie 
obejrzała występy z ekranu, Claudine Desmet – prezes fran-
cuskiego odpowiednika naszego Stowarzyszenia wraz z to-
warzyszącymi jej naszymi francuskimi przyjaciółmi. 

Wystawa fotografii „Nasza Bretania”, prezentująca zdję-
cia trojga uczestników tegorocznego wyjazdu do Bretanii: 
Marka Fiedlera, Liliany Golki i Agnieszki Mocek-Jahns, 
oprócz pokazania urody Bretanii, miała na celu zachęcenie 
mieszkańców Puszczykowa do zwiedzania jej ze Stowarzy-
szeniem.

W dniu tym Bretanię pokazaliśmy nie tylko na zdjęciach 
ale również w malarstwie. Wystawa akwarel powstałych  
z inspiracji i w czasie wyjazdu do Bretanii oraz gobelinów 
artystki Marii Gostylli-Pachuckiej miała miejsce w sali Jana 
Pawła II, pod kościołem pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP 
przy ul. Dworcowej.

Atmosferę tej niezwykłej krainy dopełniły „Pieśni i legen-
dy wysp celtyckich” w wykonaniu pochodzącej z Bretanii 
harfistki i pieśniarki Morgan Touzé. Dzięki dotacji z Urzędu 

Miasta mogliśmy usłyszeć 
wspaniały głos i śpiew przy 
własnym akompaniamencie 
dwóch harf, co dostarczyło nam, 
słuchaczom, wielu niezapo-
mnianych wrażeń. Nie do prze-
cenienia była tu akustyka ko-
ścioła pw. Matki Boskiej Wnie-
bowziętej przy ul. Kościelnej, 
gdzie odbył się koncert.

Cały dzień towarzyszyły ob-
chodom ze swoimi promocjami  
z akcentem francuskim, wspie-
rające nas puszczykowskie fir-
my: Piekarnia – Cukiernia BJB, 
sklep z winami Merloteka, re-
stauracja Taste_it oraz gabinet 
kosmetyczny Maricler.

Dzień Francuski zakończył 
się w Sportotece, projekcją pełnometrażowego filmu francu-
skiego „Pauline detective” – komedii w oryginalnej wersji 
językowej, z polskimi napisami. Film ten zaprezentowano 
mieszkańcom Puszczykowa dzięki uprzejmości Institut Fra-
nçais Pologne.

Każde z organizowanych w tym dniu przez nas wydarzeń 
cieszyło się dużym zainteresowaniem członków Stowarzysze-
nia jak i jego sympatyków za co serdecznie dziękujemy  
i mamy nadzieję spotkać się w następnym roku przy obcho-
dach dwudziestolecia. Ale przedtem, zapraszamy na spotkanie 
wigilijne we wtorek, 20 grudnia 2016, o godz. 18.30 przy ul. 
Wysokiej 1 (wejście od tyłu budynku z prawej strony).

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Puszczykowo 
– Châteaugiron Liliana Golka, sekretarz

W 2017 roku mija dwudziesta rocznica nawiązania partnerstwa miast między 
Puszczykowem i Châteaugiron. Ten okrągły jubileusz będziemy obchodzić  

w lipcu, podczas pobytu Francuzów w Puszczykowie. 

DZIEń FRANCUSKI W PUSZCZYKOWIEDZIEń FRANCUSKI W PUSZCZYKOWIEDZIEń FRANCUSKI W PUSZCZYKOWIE
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MIKOŁAJ W PUSZCZYKOWIE

 Chłodną niedzielę rozgrzał spektakl „Rudolf”. Aktorzy, występujący na 
szczudłach,  zaprezentowali historię renifera Rudolfa, dzięki któremu, po róż-
nych perypetiach, Święty Mikołaj mógł wreszcie wsiąść do sań i ruszyć  
w świat, niosąc dla każdego dziecka radość i prezenty. Renifery, ruchliwy 
skrzat, piękne anioły oraz oczywiście wielki Mikołaj na szczudłach rozbawi-
li zarówno małych, jak i dużych widzów. Wszyscy mogli się ogrzać pyszną-
,gorącą czekoladą i herbatą, na każdego czekały też łakocie i czerwona czap-
ka z białym pomponem – nieodłączny atrybut Mikołaja. Przy kilku stoiskach 
można było obejrzeć i nabyć ręcznie wykonane zabawki, kartki i ozdoby 
świąteczne.Dla spragnionych artystycznej ekspresji w Bibliotece przygoto-
wano mini warsztaty, podczas których można było wykonać świąteczne ozdo-
by z papieru. Przy kilku stolikach wszyscy chętni intensywnie odrysowywali, 
wycinali, naklejali i dziurkowali, tworząc kolorowe dzieła. Tym, którzy nas 
odwiedzili serdecznie dziękujemy, mamy nadzieje, że wesoło spędzili czas. 
Na następne spotkanie z Mikołajem zapraszamy za rok!

4 grudnia puszczykowskie dzieci odwiedził wyjątkowy gość – na 
rynku naszego miasta można było spotkać świętego Mikołaja.
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W      

PuSZcZyKoWIe 
      UL. WYSOKA1 /STOŁÓWKA SZKOLNA/ 
 

śWIąTECZNY KIERMASZ 
9 grudnia po raz pierwszy w murach puszczykowskiej Jedynki zorgani-

zowano Bożonarodzeniowy Kiermasz. Rozmach, jaki przybrała ta impreza 
przerósł chyba oczekiwania wszystkich uczestników. W piątkowe popołudnie  
szkolne korytarze zapełnily się kiermaszowymi straganami, na których moż-
na było kupić oryginalne ozdoby świąteczne, pyszne ciasta, a nawet cukrową 
watę „kręconą” przez jednego z uczniów. O zawrót głowy mogła przyprawić 
także różnorodność strojów przywdzianych przez uczniów, szacowne grono 
pedagogiczne oraz rodziców. Świątecznego nastroju dopełaniały kolędy roz-
brzmiewające na każdym szkolnym piętrze.

Uczniowie przygotowywali się do kiermaszu od dłuższego czasu, planu-
jąc z nauczycielami i rodzicami liczne niespodzianki. Pieniądze zebrane pod-
czas kiermaszu zostaną równo podzielone między klasy i Radę Rodziców.                                                                                                         
                                                                                                                    red

MIKoŁAj W jedynce 
6 grudnia uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 odwiedził długo 
oczekiwany gość – Św. Mikołaj, któremu towarzyszyła siostra Fabia. 
Jak widać dzieci były doskonale przygotowane do wizyty. Szacowni 
goście odwdzięczyli się uczniom słodkimi niespodziankami.           red
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UTALENTOWANI PUSZCZYKOWANIE NAGRODZENI UTALENTOWANI PUSZCZYKOWANIE NAGRODZENI 

Już po raz dziesiąty przedstawiciele najbardziej uzdolnionej młodzieży z 
naszego miasta odebrali nagrody  

i wyróżnienia przyznawane przez Radę Miasta Puszczykowa. 
Nagroda przyznawana jest uczniom wyróżnia-

jącym się znaczącymi osiągnięciami w nauce, spo-
rcie, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej 
oraz zadaniach promujących miasto. W tym roku 
uroczystość odbyła się 1 grudnia, w gościnnych 
progach sali im. Jana Pawła II w kościele pw św. 
Józefa w Puszczykowie.

W tym roku kapituła konkursowa uhonorowała 
72 osoby, co stanowi rekord w dziesięcioletniej 
historii przyznawania wyróżnień. Młodzi utalento-
wani puszczykowianie otrzymali dyplomy i nagro-
dy z rąk przewodniczącej Rady Miasta Małgorzaty 
Hempowicz, radnej Doroty Łuczak-Dydowicz 
oraz radnego Tomasza Potockiego. 

– Już szósty raz mam zaszczyt uczestniczyć w tej uroczystości i za każdym razem jestem 
dumny z tego, że nasze miasto ma tak wielu zdolnych, utalentowanych i pracowitych młodych 
ludzi rozsławiających Puszczykowo na arenach sportowych, aulach muzycznych i i konkursach 
– mówił do laureatów Burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek. 

Uroczystość uświetnił koncert jednego z laureatów – gitarzysty Szymona Rodziewicza oraz 
zespołu Lumikulu, prowadzonego przez Michała Kowalonka.                             red

Fo
t. 

(3
) A

. B
rą

cz
ko

w
sk

a



informacje

www.puszczykowo.pl 	 grudzień	2016Echo Puszczykowa 19

NaGrOdę w wySOKOśCI 150 Zł OtrZyMaLI:
Jan allecou – osiąga lokalne sukcesy w tenisie w grze poje-

dynczej i podwójnej. Średnia ocen 5,0.
Stanisław allecou – osiąga lokalne sukcesy w tenisie ziemnym. 
Gabriela dymarska – uczestniczka ogólnopolskiego finału 

konkursu twórczego rozwiązywania problemów „Odyseja Umysłu”.
agata Filipek – reprezentantka szkoły w zawodach sporto-

wych różnych konkurencji. Osiąga sukcesy podczas Czwartków 
lekkoatletycznych. Średnia ocen 5,91. 

antoni Forycki – laureat ogólnopolskiego konkursu przed-
miotowego Panda 2016 z chemii. Średnia ocen 5,54.

Natalia Górna – osiąga lokalne sukcesy w konkursach pla-
stycznych oraz ortograficznych. W Bibliotece Miejskiej w Pusz-
czykowie odbyła się wystawa jej prac pt. „Psy – moi ulubieńcy”.

Justyna Gronek – uzdolniona humanistycznie. Aktywnie 
uczestniczy w życiu szkoły. Średnia ocen 5,55.

Jan hanćkowiak – osiąga lokalne sukcesy w konkursach 
matematycznych. Wyróżniony w konkursie Kangur Matematycz-
ny. Średnia ocen 5,9.

aleksandra Ignaszewska – wolontariuszka oraz zastępowa w 
drużynie harcerskiej. Uczestniczka projektu „Global Village” orga-
nizowanego przez Palmiarnię Poznańską. Średnia ocen 5,9.

Marta Jajczyk – brązowa medalistka w sztafecie na Mistrzostwach 
Województwa w biegach przełajowych. Uzyskała średnią ocen 4,81.

Natalia Jajczyk – uzdolniona muzycznie. Bierze udział w 
miejskich występach gitarowych. Średnia ocen 5,54.

Stanisław Jankowski – finalista Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik 
Matematyczny”. Wyróżniony w międzynarodowym konkursie 
„Kangur Matematyczny”. Średnia ocen 5,1.

Grzegorz Janaszek – osiąga lokalne sukcesy w windsurfin-
gu, narciarstwie i badmintonie.

tadeusz Janaszek – osiąga lokalne sukcesy w windsurfingu, 
narciarstwie i badmintonie.

Jeremiasz Jiya – jego drużyna zajęła 1 miejsce w finale Turnie-
ju Mistrzowskiego Ligi Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz 
3 miejsce w Klubowych Mistrzostwach Polski. Otrzymał nagrodę dla 
najlepszego zawodnika ogólnopolskiego turnieju Mini Euro 2016.

Marianna Kaczmarek – osiąga ogólnopolskie sukcesy w 
narciarstwie. Zdobywczyni 2. miejsca w XXI Mistrzostwach Pol-
ski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie Family Cup.

Igor Madajewski – osiąga lokalne sukcesy w lekkoatletyce. 
Wielokrotnie nagradzany w zawodach organizowanych przez 
MKS Juvenia Puszczykowo.

Konstanty Malanowski – osiąga lokalne sukcesy w biegach 
oraz skoku w dal.Jego drużynawygrała w Pucharze Akademii 
Reissa – Reiss Cup 2015 w Kórniku.

Maja Morawska – osiąga lokalne sukcesy w konkursach 
muzycznych oraz tenisie ziemnym. Zajęła 2. miejsce w X Mię-
dzyszkolnym Festiwalu Piosenki Małolata.

Bartosz Nowacki – zdobywca 2. miejsca w turnieju „Z po-
dwórka na stadion Tymbarku” na szczeblu wojewódzkim. Wraz 
z drużyną zajął 2. miejsce w turnieju Chemik CUP’16 w Byd-
goszczy oraz podczas rozgrywek grupy mistrzowskiej I ligi okrę-
gowej. Średnia ocen 6,0.

Oliwia Nowicka – wolontariuszka oraz zastępowa w druży
nie harcerskiej. Uczestniczka projektu „Global Village” organi
zowanego przez Palmiarnię Poznańską. Średnia ocen 6,0.

Marianna Ordon – harcerka oraz uczestniczka akcji chary-
tatywnych. Średnia ocen 5,64.

agata Orzechowska – uczestniczka akcji charytatywnych 
oraz zdobywczyni 1. miejsca w konkursie „Obycie umila życie”. 
Średnia ocen 5,73.

Mikołaj Paisert – uczestnik konkursu biologicznego. Śred-
nia ocen 5,82.  

dawid Pasler – wielokrotnie wyróżniony w Międzynarodo-
wym Konkursie Matematycznym Kangur. Średnia ocen 5,54.

Maciej Popławski – uzyskał bardzo dobre wyniki w ogólno-
polskich konkursach matematycznych oraz anglistycznych. Śred-
nia ocen 5,9.

Maciej Popłonyk – zdobywca 1. miejsca w IV Regatach 
Optysiowych w Dobiegniewie. Średnia ocen 5,33.

Maksymilian rychlik – aktywnie uczestniczy w życiu szko-
ły. Średnia ocen 5,64.

Zofia Sobieraj – finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Arse-
nał Pamięci. Średnia ocen 5,73.

Julia Sobska – reprezentantka gimnazjum w zawodach spor-
towych różnych dyscyplin. Średnia ocen 5,41. 

Jakub Sobski – osiąga lokalne sukcesy w tenisie stołowym, 
biegach oraz skoku w dal. Wielokrotnie nagradzany w zawodach 
organizowanych przez MKS Juvenia Puszczykowo.

aleksandra Stradomska – osiąga sukcesy na szczeblu powiatu 
w minisiatkówce oraz czwórboju lekkoatletycznym. Średnia ocen 5,9. 

Krystyna Szwed – osiąga lokalne sukcesy w konkursach pla-
stycznych i czytelniczych. Uczestniczyła w Mistrzostwach Polski 
„Story Cubes”. Średnia ocen 5,64. 

amelia tężycka – wolontariuszka oraz uczestniczka akcji 
charytatywnych. Zwyciężczyni Konkursu „Obycie umila życie” 
oraz laureatka wielkopolskich eliminacji konkursu twórczego 
rozwiązywania problemów „Odyseja umysłu”. Średnia ocen 5,6. 

Sancja Ziaja – śpiewa i tańczy w Folklorystycznym Dziecię-
cym Zespole „Cepelia – Poznań”, z którym występuje w kraju i 
za granicą. Średnia ocen 5,7. 

NaGrOdę w wySOKOśCI 250 Zł OtrZyMaLI:
Natasza Broniszewska – odnosi sukcesy w karate na szcze-

blu wojewódzkim. Brązowa medalistka Otwartych Mistrzostw 
Wielkopolski Karate WKF. Średnia ocen 5,64. 

Maciej Czyż – odnosi sukcesy w lekkoatletyce na szczeblu 
wojewódzkim. Zdobywca1. miejsca w Halowych Mistrzostwach 
Wielkopolski oraz 8. miejsca na Halowych Mistrzostwach Polski 
Juniorów i Juniorów Młodszych.

daniela domagalska-Nowak – odnosi krajowe i międzyna-
rodowe sukcesy w konkursach logicznego myślenia „GeniusLo-
gicus”. Gra na fortepianie oraz koncertuje.

Jakub Kędziora – odnosi krajowe sukcesy w badmintonie. Zdo-
był 1. i 3. miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików.

Mateusz Kędziora – odnosi krajowe sukcesy w badmintonie. 
Brązowy medalista Ogólnopolskiego Turnieju Juniorów oraz brązo-
wy medalista Otwartych Mistrzostw Okręgu Wielkopolskiego Elity.
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Maja Kopczyńska – odnosi sukcesy w karate na szczeblu 
wojewódzkim. Złota medalistka Otwartych Mistrzostw Wielko-
polski Karate WKF w konkurencji Kumite. Średnia ocen 5,73. 

Zofia Kromolicka – odnosi sukcesy w tenisie ziemnym na 
szczeblu krajowym. Została powołana na obóz Kadry Wielkopol-
skiej przez Wielkopolski Związek Tenisowy. Średnia ocen 5,5.

alicja Lis – odnosi międzynarodowe i ogólnopolskie sukce-
sy w tańcu. Średnia ocen 5,6.

Zofia łój – zajęła 19. miejsce w województwie w konkursie 
„Alfik Matematyczny”. Średnia ocen 6,0.

wiktoria Mazur – reprezentantka szkoły w zawodach spor-
towych wielu dyscyplin. Odnosi sukcesy w biegach przełajowych 
na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim. Średnia ocen 5,9.

Małgorzata Nowak – laureatka ogólnopolskich konkursów 
„English Aces” oraz „Olimpus”. Średnia ocen 5,8.

Szymon rodziewicz – finalista Wojewódzkiego Konkursu 
Fizycznego w 2015 r. oraz zdobywca 3. miejsca w wojewódzkim 
drużynowym konkursie algorytmicznym Koala. W gimnazjum 
uzyskał średnią ocen 5,6.

anna Sobieraj – finalistka Konkursu Chemicznego zorgani-
zowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza. Brała udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy 
o Żywieniu i Żywności. Średnia ocen 5,32.

antoni Stachecki – odnosi krajowe oraz międzynarodowe 
sukcesy w pływaniu. Zdobywca 3. miejsca na Mistrzostwach 
Polski w długodystansowym pływaniu w płetwach oraz 10. miej-
sca na Międzynarodowych Zawodach Pływackich w Berlinie.

Martyna Sykulska – uzdolniona muzycznie. W sezonie 
2015/2016 otrzymała angaż w Teatrze Muzycznym w Poznaniu 
w musicalu „Dookoła karuzeli”. Średnia ocen 5,6.

Michalina tężycka – odnosi ogólnopolskie sukcesy w lek-
koatletyce. Zajęła 2. miejsce w finałach Wojewódzkich Czwart-
ków Lekkoatletycznych oraz  brała udział w Ogólnopolskim Fi-
nale Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi. Średnia ocen 6,0.

Kaja wesołowska – złota medalistka Halowych Mistrzostw 
Wielkopolski w Kaliszu oraz zdobywczyni 2. miejsca na Mi-
strzostwach Polski Młodzików w biegach przez płotki.

Zyta wesołowska – złota medalistka Halowych Mistrzostw 
Polski w Kaliszu oraz zdobywczyni III miejsca na Wielkopol-
skich Mistrzostwach juniorów w skoku wzwyż.

aleks Zajdel – judoka, zdobywca 1. miejsca na III Mistrzo-
stwach Polski Cavalcanti oraz 2. miejsca na Ogólnopolskim Tur-
nieju w Lipnie.

Natalia Zawada – odnosi sukcesy w biegach przełajowych 
oraz siatkówce plażowej na poziomie powiatowym. Zdobywczy-
ni 5. miejsca w finale ogólnopolskiego konkursu twórczego roz-
wiązywania problemów „Odyseja umysłu”. Średnia ocen 5,94.

NaGrOdę w wySOKOśCI 450 Zł OtrZyMaLI:
anna Chwałczyńska – odnosi sukcesy wokalne w konkur-

sach oraz koncertuje. Brała udział w castingu głównym do pro-
gramu telewizyjnego „Must be the music”. Nagrywała płyty oraz 
występowała ze scholą i Lumikulu. 

anna Czombik – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Che-
micznego oraz zdobywczyni 1. miejsca w ogólnopolskim kon
kursie z chemii – Pingwin. Średnia ocen 6,0.

hugo Kwaśniewski – wicemistrz Polski w tenisie ziemnym do 
10 lat. Srebrny medalista drużynowych mistrzostw Polski do 12 lat.

Mikołaj Lipiński – laureat Wojewódzkiego Konkursu Ma-
tematycznego oraz Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. 
Wyróżniony w Międzyszkolnym Konkursie „Kangur Matema-
tyczny”. Średnia ocen 5,8.

Jagoda Marcinkowska – laureatka Konkursu Języka Angiel
skiego oraz zwyciężczyni konkursu „Obycie umila życie”. Śred-
nia ocen 5,22.

Margareta Ohnsorge – laureatka Wojewódzkiego Konkursu 
Geograficznego oraz XII Ogólnopolskiego Konkursu „Arsenał 
Pamięci”. Zdobywczyni 3. miejsca w Wojewódzkim Konkursie 
Dziennikarskim. 

Monika Piekarska – zdobywczyni 2. miejsca w trójskoku 
podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Reprezentantka 
MKS Juvenia Puszczykowo.

Stanisława Piotrowska – doktorantka na Wydziale Historycz-
nym UAM. Ma na swoim koncie liczne publikacje naukowe oraz 
współpracuje z Fundacją Inicjatyw Społecznych MILI LUDZIE.

Filip rochowiak – laureat Wojewódzkiego Konkursu Biolo-
gicznego oraz zajął drużynowo 2. miejsce na XXI Ogólnopolskich 
Zimowych Igrzyskach Szkół Niepublicznych. Średnia ocen 5,89.

Jan Stachecki – Mistrz Polski w pływaniu długodystanso-
wym oraz Mistrz Polski PTTK w długodystansowym pływaniu 
w płetwach. Zdobywca 2. i 3. miejsca na Ogólnopolskich Zawo-
dach Pływackich na dystansach 200 oraz 100 metrów. 

Maja Szklarska – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Ję-
zyka Polskiego oraz zwyciężczyni Międzygminnego Konkursu 
„Obycie umila życie”. Średnia ocen 5,89.

NaGrOdę w wySOKOśCI 800 Zł OtrZyMaLI:
alan Czyż – zdobywca tytułu Mistrza Polski 2015 roku w 

kategorii ROK Baby w sporcie kartingowym. 
Marta Mazurek – skrzypaczka. Laureatka 2. miejsca na 40. 

Ogólnopolskim Konkursie Bachowskim w Zielonej Górze. 
Uczestniczka ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów 
muzycznych.

Mieszko Kwaśniewski – brązowy medalista halowych mi-
strzostw Polski do 18 lat w tenisie ziemnym. Szesnastolatek, który 
zajął 3. miejsce w drużynowych mistrzostwach Polski mężczyzn. 

Karolina Płaza – trenuje snowboard i wakeboard. Zwycięż-
czyni Pucharu Polski w Slalomie Równoległym. Zdobyła 3. 
miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach 
Zimowych w Zieleńcu w Slalomie Gigancie Równoległym oraz 
3. miejsce w Slalomie Równoległym. Średnia ocen 5,7.

wiktoria rutkowska – odnosi międzynarodowe i ogólno-
polskie sukcesy w tenisie ziemnym. Zajmuje 441. pozycję na 
liście International TennisFederation w kategorii do lat 18. Zwy-
ciężczyni turniejów w Niemczech i Tunezji w grze podwójnej. 
Brązowa medalistka Halowych Mistrzostw Polski do lat 16 w 
grze pojedynczej i podwójnej.

Marcelina winkowska – uczestniczka Mistrzostw Świata 
Juniorów w Bydgoszczy w sztafecie 4x100 m. Na Mistrzostwach 
Polski Juniorów zdobyła srebrny medal w biegu na 100 m oraz 
brązowy medal w biegu na 100 m przez płotki. Zajęła 4. miejsce 
na Halowych Mistrzostwach Polski w biegu na 60 m przez płotki.
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W akcję – jak co roku – najbardziej zaangażowali się 
uczniowie SP2 i Gimnazjum nr 2. Wspólnymi siłami napisa-
liśmy ponad 280 listów!!! W tym roku broniliśmy między 
innymi:

annie alfred, która urodziła się z albinizmem. Ma 10 lat, 
a gdy dorośnie, chce zostać pielęgniarką. Może jednak nie 
dożyć realizacji swoich marzeń, ponieważ są ludzie, którzy 
wierzą, że części jej ciała mają magiczną moc. Ci ludzie uwa-
żają, że nie jest człowiekiem. Nazywają ją „duchem”  
lub „pieniędzmi”. Chcą ukraść jej włosy lub, co gorsza, kości.

Ilhama tohtiego, który jest szanowanym profesorem uni-
wersyteckim, znanym ze swoich wyważonych poglądów na 
temat kwestii etnicznych w Chinach. Jednak w styczniu 2014 
roku policja zabrała go z domu w Pekinie i otrzymał wyrok 
dożywotniego pozbawienia wolności – za rzekome nawoły-
wanie do nienawiści na tle etnicznym. 

Za wsparcie dziękujemy Radzie Rodziców Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Puszczykowie.

                            Cecylia Przybyszewska – Marciniak 

W „DWóJCE” LUDZIE LISTY PISZą…
8 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 po raz kolejny odbył się Maraton Pisania Listów w obronie praw 

człowieka. Każdy mógł przyjść, napisać list i zmienić czyjeś życie. 
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Tak samo jak ich rodzice ponad trzydzieści lat wcześniej 
– choć chłopcy zamiast dronów chcieli dostać kowbojskie 
pasy, a dziewczynki śniły o lalce-bobasie. Te i inne zabawki 
produkowane były w puszczykowskiej Zabawkarskiej Spół-
dzielni Pracy. Choć główny zakład mieścił się przy ulicy Nie-
podległości 1, to większość zabawek produkowali w swoich 
domach tzw. chałupnicy.

Spółdzielnię Pracy Zabawkarsko-Galanteryjną założyły  
3 listopada 1959 roku 32 osoby. W ich imieniu występowały 
panie Irena Artiuch (plastyczka) i Krystyna Pilichowska (kie-
rowniczka Spółdzielni Harcerskiej), a stanowisko prezesa 
nowo powstałego przedsiębiorstwa objął pan Henryk Musiał. 
Ze względu na brak własnej siedziby wykorzystywano przede 
wszystkim chałupniczy system pracy. Spółdzielnia rozwijała 
się, przyjmowano kolejne osoby – i w cztery lata po rozpo-
częciu działalności zatrudniano już prawie trzystu pracowni-
ków! W tym czasie powstawały przede wszystkim ubranka 
dla lalek (skrojone na kieszeń niezbyt zamożnych klientów, 
bo wykonane z kretonu). Te i inne wyroby prezentowano na 
Targach Poznańskich oraz na Ogólnopolskiej Giełdzie Za-
bawkarskiej w Augustowie oraz Łodzi. Towar eksportowano 
także za granicę – do Norwegii, Szwajcarii, Kanady, USA, 
Holandii, ZSRR, RFN, Czechosłowacji i Węgier. W tym też 
okresie Spółdzielnia zyskała nową siedzibę – przy ulicy Po-
znańskiej 29.

W połowie lat 60-tych Spółdzielnia otworzyła swój sklep 
przy ulicy Szkolnej 3 w Poznaniu – to przede wszystkim  
w nim sprzedawano wyprodukowane wyroby. Oprócz zaku-
pów (w co dziś trudno dzieciom  uwierzyć), przy ulicy Szkol-
nej można było zabawki… naprawiać. 

W 1966 roku kierownictwo zakładu objął pan Andrzej 
Kirzek, który nie tylko poszerzył asortyment – pojawiły się 
nowe zabawki z tworzyw sztucznych i drewna, ale także uno-
wocześnił produkcję. Zaczęto też szukać odpowiedniego 
miejsca dla rozwijającego się zakładu. Na początku lat 70-
tych produkowano figurki wojska i skakanki z tworzyw 
sztucznych, a z drewna kolejki elektryczne, samochody ma-
gnetyczne i bąki z bacikiem. Wciąż szyto ubranka dla lalek, 
a oprócz nich stroje karnawałowe dla dzieci oraz namioty. 
Chałupnicy farbowali pióra potrzebne do indiańskich pióro-
puszy oraz nabijali ćwiekami pasy kowbojskie. Tak duża pro-
dukcja była możliwa dzięki pracownikom – w 1976 roku 
zatrudnionych było aż 676 osób!

Druga połowa lat siedemdziesiątych nie była jednak dla 
puszczykowskiej Spółdzielni szczęśliwa – 1 stycznia 1977 
roku połączono ją z poznańską Spółdzielnią Pracy Zabawkar-
sko-Pamiątkarską „Cinema”, a wkrótce nowym kierownikiem 
został pan Eugeniusz Ciesiołka, dzięki któremu zaczęto pa-
tentować swoje wyroby – np. główki do lalek. Współpraca  
z „Cinemą” nie układała się dobrze, dlatego rok później zli-

kwidowano Oddział utworzony na bazie przejętej spółdzielni. 
Stopniowo likwidowano też punkty na terenie Poznania. 
Mimo to w Puszczykowie w grudniu 1977 roku zaczęto bu-
dowę nowego zakładu, którego mury do dziś stoją przy ulicy 
Niepodległości. Pierwszy budynek („A”) oddano 1 maja 1983 
roku, drugi („B”) – w lipcu 1984 roku. Wtedy też zrezygno-
wano z zajmowanych dotąd pomieszczeń przy ulicy Podgór-
nej i Zaułek. 

W nowej siedzibie górne piętro przeznaczono dla księgo-
wości, działu ekonomicznego, działu technologicznego, kon-
troli jakości, działu zaopatrzenia i zbytu. Niżej mieścił się 
dział chemiczny, krojownia (w której wykrajano stroje), 
transport, dział mechaniczny, elektryczny oraz magazyny. 
Budowa pochłonęła dużo więcej funduszy niż zakładano 
wcześniej, ale dzięki własnej siedzibie można było rozsze-
rzyć produkcję: w 1986 roku uruchomiono dział lalek i piłek, 
te ostatnie produkowano w trzech rozmiarach, oprócz nich 
robiono piłki medyczne, z uszami, do skakania. W spółdziel-
ni powstawały też kolorowe tunele, namioty, pióropusze In-
dian, stroje dla lalek i stempelki (pieczątki) dla dzieci, a także 
inne „drobiazgi” (które wykonywano na wtryskarkach). Kon-
kurencji w zasadzie nie było: jedynym zakładem, z którym 

LALKI BOBASY I INDIAńSKIE PIóROPUSZE
Z czym kojarzą się święta Bożego Narodzenia? Z choinką, opłatkiem, pasterką czy prezentami. Na te 

ostatnie najbardziej czekają dzieci. Marzą o lalkach, klockach, samochodach…



informacje

www.puszczykowo.pl 	 grudzień	2016Echo Puszczykowa 23

Wiele pracy i czasu włożyliśmy w przygotowywanie 
ozdób świątecznych: tradycyjnych łańcuchów, pomysłowych 
dekoracji, błyszczących choinek i prześlicznych witrażyków.  
Zaprosiliśmy także mieszkańców Puszczykowa do wspólne-
go tworzenia papierowych gwiazd i gwiazdeczek. Wszystki-
mi naszymi pracami udekorowaliśmy Klub, by jak najpięk-
niej prezentował się w czasie naszego spotkania wigilijnego. 
W tym roku do wspólnego stołu zasiądziemy już 20 grudnia.  
Jak co roku zagoszczą na nim tradycyjne potrawy przygoto-
wane przez Panią Dorotę, a pod choinką wymarzone prezen-
ty. W końcu listy do Gwiazdora wysłaliśmy już w listopadzie. 

Wzięliśmy także udział w XVIII konkursie bożonarodze-
niowym organizowanym przez Muzeum Etnograficzne  
w Poznaniu „Żłóbek Wielkopolski 2016”. Prawie dwa tygo-
dnie trwały prace nad naszymi szopkami, ale już wcześniej 
intensywnie przygotowywaliśmy się do działania. Po ustale-
niu koncepcji wybraliśmy się na poszukiwanie szyszek, żołę-
dzi, igliwia i suchych gałązek. Podczas warsztatów wykorzy-
staliśmy je do tworzenia postaci i elementów wystroju. W 
puszczykowskich żłóbkach nie mogło zabraknąć symbolu 
miasta Puszczykowo – puszczyka. Siedział sobie spokojnie 
na drzewie i mądrym okiem przyglądał się zwiedzającym. W 
czasie zajęć poświęconych na przygotowanie prac konkurso-
wych uczyliśmy się również wielu ważnych dla nas rzeczy, 
takich jak: precyzja, cierpliwość, organizowanie warsztatu 
pracy, planowanie oraz negocjowanie pomysłów. Od 3 grud-
nia efekty naszej pracy można podziwiać w siedzibie Mu-
zeum Etnograficznego w Poznaniu przy ul. Mostowej 7. 

Zakończyliśmy drugą zbiórkę orzechów dla niedźwiedzi 
z poznańskiego Nowego Zoo i przyłączyliśmy się do akcji 
zorganizowanej przez Salon Urody Strefa Piękna oraz Fun-
dację Głosem Zwierząt. Celem zbiórki była pomoc zwierzę-

tom bezdomnym oraz będącym pod opieką Fundacji. W Klu-
bie Puszcza zebraliśmy sporo akcesoriów i zabawek dla psów 
i kotów, niektóre nawet sami zrobiliśmy. Dziękujemy wszyst-
kim osobom, które wzięły w nich udział.

Koniec grudnia, to także koniec projektu Klub Puszcza 
2016 prowadzonego przez Fundację Restart, a dofinansowa-
nego z budżetu Miasta Puszczykowo. Złożyliśmy już ofertę 
projektu na następny rok i mamy nadzieję, że w styczniu spo-
tkamy się w Klubie Puszcza 2017. A póki co bardzo dzięku-
jemy wszystkim sympatykom Klubu, osobom wspierającym, 
służącym radą i dbającym, by to miejsce przy Wysokiej 1 
było otwarte, przyjazne i kolorowe. Życzymy Wam Wesołych 
Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Kierownik KLUBU PUSZCZa
Justyna walkowiak 

GRUDNIOWY ZAWRóT GŁOWY W KLUBIE PUSZCZA
Czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia w KLUBIE PUSZCZA upłynął nam w okamgnieniu. Na 

początku grudnia pełną parą ruszyły przygotowania do świąt.

spółdzielnia rywalizowała, był Krawal – Krakowska Wytwór-
nia Lalek. Oprócz tego produkowano poduszki, które sprze-
dawano znanej i dziś IKEI.

Choć podobno nie wszystkie wyroby były ładne (o gu-
stach jak wiadomo się nie dyskutuje), wyprodukowana  
w Puszczykowie lalka „Amelka” została nagrodzona złotym 
medalem na Poznańskich Targach Krajowych „Jesień 86”. 
Jednak najbardziej udanym wyrobem były duże lalki z serii 
„Bobas” (rewelacja na polskim rynku). W tym czasie lalki 
stanowiły 50% produkcji spółdzielni – miesięcznie produko-
wano ich około 20 tysięcy! Powodzeniem cieszyły się też 
zabawki miękkie – żaby, węże. Pod koniec lat 80-tych stano-
wisko Prezesa Zarządu objął pan Janusz Napierała, który za-

rządzał Spółdzielnią w trudnym czasie transformacji ustrojo-
wej. Odszedł ze stanowiska po wygranych wyborach na bur-
mistrza Puszczykowa w czerwcu 1990 roku.

Formalna likwidacja spółdzielni nastąpiła w 1998 roku. 
Po istniejącym ponad 40 lat i zatrudniającym kilkaset osób 
przedsiębiorstwie zostały mury, wspomnienia i zabawki. Dziś 
wykorzystywana jest jedynie niewielka część budynku – mie-
ści się tam produkcja opakowań z tworzyw sztucznych.

Jeśli mają Państwo jakieś zdjęcia, dokumenty i informacje 
dotyczące Spółdzielni lub zabawek, proszę o kontakt na ad-
res: wieczorek.marysia@gmail.com lub pod numerem telefo-
nu 508 009 120.

                                                            Maria wieczorek



informacje

www.puszczykowo.plEcho Puszczykowa24 grudzień 2016

20 listopada pszczelarze z Koło Pszczelarzy 
Mosina-Puszczykowo oficjalnie zakończyli 

sezon. Tradycyjnie przed uroczystym spotkaniem 
uczestniczyli we mszy świętej. W tym roku została 
ona odprawiona w kościele pw.  św. Jadwigi w Łodzi.  

Jak zwykle spotkanie miało uroczysty charakter. Pszcze-
larze zaprosili na nie także przedstawicieli lokalnych samo-
rządów. W tym roku wśród nich znaleźli się: Burmistrz Pusz-
czykowa Andrzej Balcerek. 

Jak mówił podczas uroczystości Wojciech Kociemba, Pre-
zes Koła Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo, ich koło zwięk-
szyło się o 7 członków. Aktualnie zrzesza 76 pszczelarzy, 
wśród których jest 11 kobiet. Pod opieką mają 1866 pszcze-
lich rodzin rozlokowanych na terenie gminy Mosina, Pusz-
czykowa, a także innych sąsiednich gmin. Koło Pszczelarzy 
Mosina –Puszczykowo może poszczycić się długą tradycją 
– powstało bowiem w 1932 roku. Jak łatwo policzyć w 2017 
roku przypada 85.lecie istnienia koła. Prezes W. Kociemba 
zapopwiedział, że z tej okazji koło chce wydać album po-

PSZCZELARZE PODSUMOWALI SEZON

święcony działalności pszczelarzy oraz zorganizować wysta-
wę fotograficzną.                                                              red

                                                     data ur.            data zg.

Nowak Piotr 11 VII 1961 21 X 2016
Sobkowiak Grażyna Bernadeta  22 XI 1953 25 X 2016
Wawrzyniak Danuta  23 IX 1958 26 X 2016
Górzyńska Maria  15 III 1938   6 XI 2016 
Garstecka Janina Bogumiła    6 VI 1951 10 XI 2016
Kubera Przemysław  8 VIII 1968 12 XI 2016
Kalwas Zbigniew Wilhelm   21 V 1915 15 XI 2016

odeSZLi

             

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku 
pragniemy złożyć serdeczne życzenia, 

Panu Burmistrzowi, pracownikom Urzędu Miejskiego, Członkom koła, Przyjaciołom  
i Sympatykom, Mieszkańcom Puszczykowa zdrowia, rodzinnych i radosnych Świąt, szczę-

ścia i wszelkiej pomyślności, aby zbliżający się Nowy Rok 2017 był lepszy od poprzedniego.  
Zarząd Koła PZW nr 41 przy UM w Puszczykowie

walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła PZw nr 41 w Puszczykowie, odbędzie się 18.12.2016 –  
w budynku  szkoły przy ul. wysokiej 1 w Puszczykowie o godzinie 10:00, w przypadku braku qworum zebranie 
rozpocznie się o godz. 10:15. Zapraszam członków, którzy opłacili składki członkowskie.

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła PZW nr 41   

                                                     data ur.            data zg.

Szczukocki Leszek Paweł  22 III 1947 16 XI 2016
Brzozowska Janina  26 VI 1931 18 XI 2016
Kleiber Kazimiera    2 III 1929 26 XI 2016
Pieńczykowska Maria 22 VII 1947 27 XI 2016
Nowak Zdzisław  17 IX 1940 3 XII 2016
Bieda Jolanta    3 IV 1935 5 XII 2016
Schwartz Jolanta Irena     4 II 1939 5 XII 2016
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W okresie od 14.10.2016 r. do 17.11.2016 r. puszczykowska 
Straż Miejska odnotowała 120 interwencji. W toku wykonywa-
nia czynności służbowych wylegitymowano 86 osób.W związ-
ku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów wobec kierow-
ców zastosowano 83 żółte karty, natomiast 16 pouczeń zasto-
sowano w stosunku do rowerzystów niestosujących się do na-
kazu poruszania się po wyznaczonej ścieżce rowerowej. 8 osób 
pouczono za inne porządkowe wykroczenia popełnione na te-
renie miasta (spalanie odpadów zielonych oraz niedopilnowa-
nie zwierzęcia). Założono również blokadę na koła pojazdu 
zaparkowanego w sposób niezgodny z obowiązującymi prze-
pisami. W terminie od 14 października do 17 listopada 2016 r. 
wystawiono 14 mandatów karnych na kwotę 2.650 zł (parko-
wanie w miejscu niedozwolonym, inne wykroczenia w ruchu 
drogowym, niedopilnowania zwierzęcia oraz palenie ogniska).

Wybrane interwencje: 17.10.2016 r. uzyskano informację  
o zaginięciu starszej mieszkanki Puszczykowa. Poinformowa-
no o tym Policję oraz SOK w Poznaniu. Kobietę odnaleziono 
na Dworcu Głównym w Poznaniu, o czym poinformowano 

rodzinę, która odebrała ją z Poznania. 2.11.2016 r. uzyskano 
informację o osobie bezdomnej przebywającej na przystanku 
autobusowym przy ul. Kopernika. Ze względu na jej znaczne 
wyziębienie wezwano pogotowie ratunkowe. Po ustaleniu da-
nych osobowych ww. osoby zwrócono się do Straży Miejskiej 
w Śremie o pomoc w kwestii nawiązania kontaktu z rodziną. 
W związku z brakiem zainteresowania ze strony rodziny na-
wiązano kontakt z kierownikiem MOPS i lokalną Policją,  
w wyniku czego osobę bezdomną przewieziono do ogrzewalni 
w Poznaniu. Od dnia 3.11.2016 r. w porozumieniu z lokalną 
Policją oraz MOPS, prowadzono kontrolę miejsc, w których 
mogłyby przebywać na terenie miasta osoby bezdomne.  
17.11.2016 r. otrzymano zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie 
na przystanku autobusowym, po potwierdzeniu jego tożsamo-
ści został odwieziony do domu. 17.11.2016 r. dokonano rów-
nież zabezpieczenia wyrwanej studzienki kanalizacyjnej na ul. 
Zielonej.                                                     dariusz Borowski

                                            Komendant Straży Miejskiej

KRONIKA STRAżY MIEJSKIEJ 

5.10.2016 – nadłamane drzewo nad drogą – ul. Wysoka
6.10.2016 – powalone drzewo – ul. Podgórna
10.10.2016 – pochylone spróchniałe drzewo – ul. Piaskowa 
15.10.2016 – wypadek samochodowy – ul. Nadwarciańska/
Kosynierów Miłosławskich
16.10.2016 – powalone drzewo – ul. Wysoka
21.10.2016 – plama oleju – ul. Studzienna

31.10.2016 – pożar na parkingu leśnym – ul. Wczasowa
31.10.2016 – zderzenie samochodu z łosiem – ul. Wysoka
1.11.2016 – nadłamana gałąź – ul. Poznańska
8.11.2016 – plama oleju po kolizji – ul. Wysoka/Posadzego
20.11.2016 – zadymienie na klatce schodowej – ul. Kraszew-
skiego

KRONIKA OCHOTNICZEJ STRAżY POżARNEJ 

Podczas listopadowej sesji Rady Miasta odbyła się uroczystość przekazania sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie. Sprzęt został zakupiony z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

środowiska na wniosek Miasta Puszczykowa.
Jak mówił podczas przekazania Gniewko Niedbała, prezes 

OSP Puszczykowo, tego sprzętu nie byłoby, gdyby nie współ-
działanie Urzędu Miasta i radnych.

– To wyposażenie z „najwyższej półki”, ale tylko takie gwa-
rantuje sprawną pracę naszych strażaków, bo wysoka jakość 
oznacza niezawodność, a podczas akcji sprzęt nie może zawieść 
– mówił G. Niedbała. 

Puszczykowska OSP wzbogaciła się o sprzęt wartości  
30 tys. zł. Wśród najważniejszych elementów przekazanego 
sprzętu wymienić należy 2 aparaty powietrzne FENZY X-PRO 
z nowoczesnymi, lekkimi butlami kompozytowymi oraz dwie 
zapasowe maski. OSP Puszczykowo otrzymało ponadto: 2 la-
tarki Survivor LED C4 z ładowarkami, piłę do betonu i stali 
STIHL TS 420, 4 radiotelefony Motorola DP 4600 z mikrofo-
nogłośnikami, detektor prądu przemiennego AC HotStick, pi-
larkę do drzewa Stihl HT 131.

Jednak puszczykowscy ochotnicy najbardziej czekają na 
strażnicę, której budowa ruszy w przyszłym roku. W projek–

cie budżetu miasta zarezerwowano na ten cel 500 tys. zł. 
– Strażnica to dla nas najważniejsza inwestycja. Mamy sa-

mochody oraz coraz więcej sprzętu, który wymaga odpowied-
niego przechowywania, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, 
że udało się przygotować wszystko do rozpoczęcia tej inwesty-
cji. Oczywiście w strażnicy będą dobre warunki nie tylko dla 
sprzetu ale także dla strażaków - mówi G. Niedbała

W minionym roku OSP Puszczykowo uczestniczyła  
w 143 akcjach ratowniczych.                                             red

OSP PUSZCZYKOWO MA NOWY SPRZęT  
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Dzięki apelowi, który zainspirowałem oraz poparciu Rady 
Miasta, udało się nakłonić Wielkopolski Park Narodowy do 
zamiany starych map na nowe. 

Wiele miesięcy zabiegałem również o pozostawienie 
schronu przeciwodłamkowego, który stoi przy dworcu  
w Puszczykowie. Obiekt został postawiony przez Niemców 
w czasie II wojny światowej. Kilka lat temu wandale zrzucili 
ze schronu wieko. Teraz dzięki pomocy Urzędu Miasta udało 
się ocalić obiekt i z powrotem nałożyć na niego wieko. 

Jestem pewien, że mapy przy dworcach będą służyły 
mieszkańcom naszego miasteczka, a schron może stać się 
„małą” atrakcją turystyczną. Czekam na propozycje dalszych 
działań na rzecz Puszczykowa od mieszkańców pod adresem 

NOWE MAPY PRZY DWORCACH I OCALONY SCHRON 

Podobnie jak w poprzednim roku Mistrzem wielkopolski 
szkół podstawowych w kategorii chłopców został Antoni 
Nieckarz SP 1 Mosina ,trzecie miejsce w tej kategorii wywal-
czył Aleksander Paszak SP 1 Puszczykowo. Zosia Lachowicz 
SP 2 Mosina koniecznie chciała poprawić zeszłoroczny wy-
nik, jednak przegrała swoją walkę o występ w finale i znów 
musiała zadowolić się trzecim miejscem i brązowym meda-
lem. Podsumowując zawody trzeba uznać dominację mosiń-
skich szpadzistów w wielkopolskiej rywalizacji. Inni zawod-
nicy również wywalczyli wysokie miejsca. W kategorii 
dziewcząt: Natalia Pawlaczyk SP 2 Mosina 5 miejsce, Wik-
toria Nowacka SP 1 Mosina 7 miejsce, Oliwia Garbarek SP 2 
Mosina 9 miejsce, Zuzanna Pawlaczyk SP 1 Mosina 10 miej-
sce, Sofie Fechner SP Jeziorki 11 miejsce. W kategorii chłop-
ców: Stanisław Wilczyński SP 2 Mosina 6 miejsce, Oskar 
Fechner SP Jeziorki 7 miejsce, Jan Ćwir SP 3 Dębinka Po-

MEDALE W SZERMIERCZYCH MISTRZOSTWACH 
W śremie zawodnicy UKS Muszkieter Mosina stanęli do walk jako reprezentanci swoich szkół  

w mistrzostwach wielkopolski. Na zawody wyjechała 12-osobowa reprezentacja UKS Muszkieter 
Mosina. Po pasjonujących walkach na podium stanęła trójka szpadzistów. 

znań miejsce 8 oraz Michał Karczewski SP Dębinka Poznań 
9 miejsce. J.r

Przy dworcach kolejowych w Puszczykowie i Puszczykówku zostały wymienione mapy Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. Od lat mieszkańcy i turyści musieli korzystać z map starego typu, które były 

przestarzałe. 

nasz konkurs plastyczny z okazji światowego dnia 
drzewa cieszył się bardzo dużym zainteresowa-

niem. dlatego jeszcze przed końcem roku postanowiliśmy 
ogłosić kolejny konkurs dla dzieci w centrum ekoInfo, pt.: 
„opowiadanie na zimowy czas”. tym razem czekamy na 
ciekawe historie stworzone przez dzieci, w formie obraz-
kowej lub pisanej. historia musi dziać się w Puszczykowie 
i dotyczyć przyrody, bądź tematyki ekologicznej. Przed-
szkolaki niech stworzą historie obrazkowe, a uczniowie 
klas 1-3, niech napiszą opowiadania. Szczegóły konkursu 
znajdują się na naszym profilu Facebook.com/centrume-
koInfo, a regulamin dostępny jest w naszej siedzibie. na 
prace czekamy do końca stycznia. 

od stycznia zapraszamy grupy przedszkolne i szkolne 
do udziału w naszych nowych zajęciach edukacyjnych. 
dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu 
przygotowaliśmy autorskie karty pracy dla dzieci, które 
posłużą nam w trakcie zajęć i będą uzupełnieniem prezen-
tacji multimedialnej oraz tradycyjnej pogadanki. tematy 
spotkań: „Przyjaciele pszczół”, „dokąd tupta nocą jeż?”, 
„Znaczenie lasów”, „Powiedz śmieciom nie”, „Parki na-
rodowe” oraz „Wiem, co jem”. Więcej informacji na temat 
zajęć można uzyskać w centrum ekoInfo osobiście, tele-
fonicznie lub mailowo. Zapraszamy do kontaktu.                                  

                                                             Anna Polaszczyk

mailowym: krzyzanskimaciej@gmail.com oraz pod numerem 
telefonu: 508 467 405.                              Maciej Krzyżański

radny rady Miasta Puszczykowa
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cZeKAjĄc nA śWIĘtA 
Trwa adwent, czekamy na Boże Narodzenie. W sobotę,  
19 listopada odbyły się w Sportotece warsztaty florystyczne, 
podczas których wprowadziliśmy się w świąteczny klimat  
i wspólnie wykonaliśmy wieniec adwentowy. Zdobyliśmy 
nowe doświadczenia a zarazem zyskaliśmy oryginalną, 
własnoręcznie wykonaną dekorację domu, którą każdy 
zabrał ze sobą. Dziękujemy uczestnikom za mile spędzony 
czas i cudowną atmosferę.                                            A. g. 

Cykl składał się, aż z jedenastu imprez organizowanych 
przez dwa ośrodki sportowe: puszczykowską Sportotekę oraz 
FairPlayce w Poznaniu. Przez cały rok o nagrody, puchary 
oraz profesjonalny kontrakt sponsorski rywalizowało ze sobą 
328 dzieci z całej Polski. 
Ostatecznie najlepsi okazali się: 
– kategoria niebieska (do 7 lat) – Oliwia Sybicka,
– kategoria czerwona (do 8 lat) – Oliwer Miśkiewicz,
– kategoria pomarańczowa dziewczęta (do 9 lat) – Maria 
Wojtaszczyk,
– kategoria pomarańczowa chłopcy (do 9 lat) – Aleksander Błuś,
– kategoria zielona dziewczęta (do 10 lat) – Maria Wojtaszczyk,
– kategoria zielona chłopcy (do 10 lat) – Mateusz Lange.

Wśród Puszczykowian najlepiej spisali się: Maja Moraw-
ska (finał turnieju pocieszenia) i Jędrzej Nowak (3 miejsce  
w turnieju i 4 miejsce w całorocznej klasyfikacji).

Ostatni z turniejów odbył się dzięki wsparciu Miasta 
Puszczykowa, a puchary najlepszym tenisistom wręczał Bur–
mistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek oraz zastępca prze–

wodniczącego Rady Miasta Tomasz Potocki.
Organizatorzy już teraz zapraszają na kolejną edycję im-

prez o puchar najlepszej polskiej tenisistki.
Wyniki oraz klasyfikacja znajdują się na oficjalnej stronie 

turnieju: www.tenis10cup.pl.                                          M. F.

TENIS 10 CUP O PUCHAR AGNIESZKI RADWAńSKIEJ
W dniach 10-11.12 grudnia Sportoteka Puszczykowo była gospodarzem finałowego turnieju tenisowego 

dla dzieci z cyklu „Tenis 10 Cup o puchar Agnieszki Radwańskiej”. W czterech kategoriach wiekowych 
rywalizowało 97 młodych tenisistów.

SZLAchetnA PAcZKA W SPoRtotece
SPORTOTEKA wzięła udział w ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA PACZKA. 
Wybraliśmy rodzinę, która miała bardzo dużo potrzeb. Uznaliśmy, że tak 
liczny klub jak my, podoła wyzwaniu i zapewni rzeczy, które są tej rodzinie 
niezbędne. Dzięki pomocy klubowiczów, przyjaciół, sympatyków, osób 
anonimowych udało nam się zebrać wszystkie rzeczy i jeszcze przygotować 
specjalne imienne prezenty, które każdy z członków rodziny otworzy dopiero 
w Wigilię. Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc. Wierzymy, że dzięki 
takim akcjom świat staje się lepszy. A.g.

WySPoRtoWAny śW. MIKoŁAj 
Czy są wśród was tacy,  którzy nie wierzą w św. Mikołaja? Każdy, kto 6 grudnia 
odwiedził Sportotekę mógł przekonać się, że św. Mikołaj istnieje i ma się dobrze. 
Brodaty jegomość uczestniczył również w zajęciach fitness, aby mieć świetną formę do 
roznoszenia prezentów. Św. Mikołajowi towarzyszył Anioł. Na każdego, kto odwiedził 
tego dnia Sportotekę czekał słodki upominek.                                                        A. g. 
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Drużyna seniorów po dobrym początku sezonu 
2015/2016 do rundy wiosennej 2016 przystąpiła z planem 
awansu do A-klasy, mimo osłabienia odejściem kilku gra-
czy. Szanse awansu zostały stracone po porażkach w Ucho-
rowie i Puszczykowie, gdzie Las przegrał bezpośrednią ry-
walizację o awans ze Złotkowem. Zajmując ostatecznie 
trzecie miejsce w grupie, sezon 2016/2017 rozpoczął  
w B – klasie gr. III. W połowie sezonu drużyna zajmuje 
szóste miejsce ze stratą do lidera Huraganu Michorzewo  
12 pkt I wicelidera NKS Niepruszewo 8 pkt. Dwa pierwsze 
miejsca dają awans do A – klasy . Przygotowania do rundy 
wiosennej seniorzy rozpoczną meczem towarzyskim  
15 stycznia, przeciwnikiem będzie zespół Wielkopolska Ko-
morniki. Mecz odbędzie się w Poznaniu.

Drugą drużyną Lasu, która bierze udział w rozgrywkach 
pod patronatem WZPN jest zespół Młodzika rocznik 2004  
i 2005. Chłopcy w rundzie jesiennej sprawili wszystkim 
dużo radości, zajmując w grupie drugie miejsce ze stratą  
3 pkt. do lidera drużyny WAP Luboń. Obecnie zespół trenu-
je dwa razy w tygodniu na sali.

Najmłodszym zespołem zgłoszonym do rozgrywek 
WZPN jest drużyna Orlika Lasu Puszczykowo rocznik 2006-
2007 chłopcy zajęli 4 miejsce w swojej grupie rozgrywko-
wej. Zespół również, jak starsi koledzy, trenuje dwa razy  
w tygodniu na sali. 

Do sezonu 2016/2017 zespoły młodzików i orlików za-
częły przygotowania z końcem lipca. W sierpniu drużyny 
wyjechały na obóz sportowy w Grzybowie koło Kołobrzegu. 
Patrząc na zachowanie na boisku, można śmiało stwierdzić 
że, był to dobrze przepracowany, choć krótki, obóz. Pobyt na 
obozie każdy z uczestników zakończył odbyciem chrztu pił-
karskiego. Każdy otrzymał pamiątkę. W ostatni dzień odbył 
się mecz obozowiczów z rodzicami, którzy w licznym gronie 
przybyli do Grzybowa.

Warto podkreślić, że rodzice biorą czynny udział w życiu 
stowarzyszenia klubu. W tym roku dzięki ich pomocy orga-

nizowane były pikniki integracyjne, mecze rodzinne i zaba-
wy klubowe.

Obecnie klub zgłosił dodatkowo do rozgrywek WZPN 
dwa zespoły żaków rocznik 2008/2009. Mecze będą rozgry-
wać systemem turniejowym. Obecnie jest prowadzony nabór 
rocznika 2010/2011.

Podsumowując, jest nas coraz więcej, klub ma pięć dru-
żyn zgłoszonych do rozgrywek i początkującą grupę roczni-
ka 2010-2011. Wszystkich, którzy chcą się przyłączyć do 
drużyn serdecznie zapraszamy.

Drużyna seniorów trener Józef Hojny tel. 601-441-890. 
Drużyna młodzików trener Dominik Skorczyk 513-166-699. 
Drużyna orlików i żaków trener Witold Piasny 609-732-199 
i Hubert Szymański 721-285-194

Informacje o treningach i wynikach z meczy można prze-
czytać na facebook’u KP LAS PUSZCZYKOWO

Klub działający jako Stowarzyszenie Sportowe Las Pusz-
czykowo utrzymuje się z dotacji miast Puszczykowo, wkładu 
własnego oraz hojności sponsorów i rodziców. 

W imieniu Zarządu chciałbym serdecznie wszyst-
kim podziękować za włożony wkład i zaangażowa-
nie, a z okazji zbliżających się Świąt Bożego Naro-
dzenia i nadchodzącego Nowego 2017 Roku składa-
my najserdeczniejsze życzenia.

                                                                  Miron Skołuda

LAS PUSZCZYKOWO PODSUMOWUJE ROK 
Trzy drużyny reprezentowały klub wiosną i jesienią w rozgrywkach pod patronatem Wielkopolskiego 

Związku Piłki Nożnej. Są to seniorzy, młodziki rocznik 2004-2005 oraz orliki rocznik 2006-2007.



www.puszczykowo.pl 	 grudzień	2016Echo Puszczykowa 29

SporT

tUrNIEJ KadEtów
W Akademii Tenisowej Angelique 

Kerber w Puszczykowie odbył się ogól-
nopolski turniej dziewcząt i chłopców 
w kategorii kadet (do 16 lat). W rywali-
zacji uczestniczyło 27 chłopców  
i 22 dziewczynki. Bardzo dobrze zapre-
zentowali się reprezentanci Akademii, 
podopieczni trenera Wojciecha Gawla-
ka. Julia Oczachowska zwyiężyła w 
turnieju singlowym, pokonując w me-
czu finałowym swoją koleżankę klubo-
wą Zuzannę Kubachę (12 lat) 6/0, 6/1.  
W turnieju dziewcząt na podium stanęła 
trzecia puszczykowianka, Ada Krajew-
ska, która w turnieju singlowym zdoby-
ła III miejsce, natomiast w deblu, grając 
w parze z Weroniką Ejsmont (UKS RP 
SPORT Olsztyn) przegrała w finale  
z parą Zuzanna Krygier (AZS Poznań)/
Martyna Szynkowska (UKS RP SPORT 
Olsztyn) 5/7, 6/2, 7/10. Na ceremonii 
dekoracji była obecna Angelique Ker-
ber, która osobiście gratulowała zawod-
niczkom.

W turnieju chłopców bardzo dobrze 
zagrał Witold Konopko – czołowy ka-
det na listach PZT, który zagrał w finale 
singla i debla. Po bardzo zaciętych po-
jedynkach musiał jednak zadowolić się 
drugimi miejscami. W grze singlowej  
w 3 setowym pojedynku przegrał z Szy-
monem Kierwiakiem (TT B&M Elbląg) 
4/6, 6/3, 3/6, a w deblu, grając z parze  
z Albertem Chudym (UKS Smecz Gnie-
zno), przegrali z parą Szymon Kierwiak 
(TTB&M Elbląg)/Julian Radoń (KS 
Górnik Bytom) 5/7, 2/6. 
dEBEL aNaStaSIyI

Bardzo dobrze na turnieju ITF w tu-
reckiej Antalyi wypadła Anastasyia 
Shoshyna – Akademia Tenisowa Ange-

lique Kerber. Podopieczna trenera Woj-
ciecha Gawlaka w grze singlowej dotar-
ła do ćwierćfinału, natomiast w deblu 
grająć z węgierką Agnes Buktą zwycię-
żyły bułgarsko - amerykańską parę Ani 
Vangelova/Caitlyn Williams 6/2, 4/6, 
10/7. Jest to już 6 zwycięstwo w turnie-
ju deblowym ITF w karierze Nastii. 

aNGIE w wILNIE

Bardzo dobrze na turnieju Tennis 
Europe U-12 (do 12 lat) rozegranym  
w Wilnie zaprezentowały się zawod-
niczki puszczykowskiej AT Angelique 
Kerber. Matylda Buryło po bardzo wy-
równanym i ciężkim meczu przegrała  
w pierwszej rundzie z Patrycją Pauksty-
te (Litwa) 3/6, 6/2, 3/6, natomiast Zu-
zanna Kubacha dotarła do ćwierćfinału, 
ulegając białorusince Katii Tulikovej 
2/4, 4/6. Wyniki singlowe zawodniczki 
powetowały sobie w grze deblowej, w 
k t ó r e j  z w y c i ę ż y ł y,  p o k o n u j ą c  
w finale parę z Ukrainy Anastasiya Lo-
pata /Sabina Zeynalova 6/2, 6/4.

POdwóJNE ZłOtO wErONIKI

Podwójne złoto przywiozła z ogól-
nopolskiego turnieju skrzatek (do 12 
lat) puszczykowianka Weronika Ewald. 

Zawodniczka AT Angelique Kerber na 
kortach GAT Gdańsk wygrała turniej 
singlowy, pokonując w finale Monikę 
Stankiewicz (UKT Winner Kraków) 
6/1, 6/3. W deblu, grając w parze z Ana-
stasią Bozova (AZS Łódź), pokonały 
Sonię Pieczyńską (PKT Olimpia Po-
znań/Zuzanna Witkowska (WKT Mera 
Warszawa) 6/3, 6/4.

MIStrZOStwa POLSKI – ZIMa 2016
Trzy zespoły Akademii Tenisowej 

Angelique Kerber zakwalifikowały się 
do finałów w Halowych Drużynowych 
Mistrzostwach Polski. Zawodnicy wy-
walczyli sobie prawo startu podczas 
turnieju na szczeblu wojewódzkim  
i konferencji zachodniej. Mecze rozgry-
wane były w systemie (2 mecze singlo-
we i 1 mecz deblowy). W ogólnopol-
skich finałach walczyć będą: skrzatki 
(do 12 lat): Weronika Ewald, Zofia Kro-
molicka i Tatiana Burdzińska; zespół 
młodziczek (do 14 lat): Ada Krajewska, 
Zuzanna Kromolicka oraz kadeci (do 16 
lat) w składzie: Witold Konopko, Bar-
tosz Pilaczyński.

hUGO MIStrZEM

Hugo Kwaśniewski – uczeń klasy 
5c Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama 
Mickiewicza w Puszczykowie wywal-
czył tytuł Mistrza Województwa Wiel-
kopolskiego do lat 12 w tenisie ziem-
nym w singlu. W deblu, grając w parze 
z Jasiem Allecou (również z Puszczyko-
wa) młodzi tenisiści wywalczyli trzecie 
miejsce w województwie! Serdeczne 
gratulacje dla wszystkich zawodników 
i organizatorów.                     h.G., red

TENISOWE NEWSY
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Chłopcy z Gimnazjum nr 1 w składzie: W. Pawlik, J. Kę-
dziora, J. Standar po pokonaniu czterech szkół w finale rejo-
nowym zajęli pierwsze miejsce i awansowali do Finału Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Awansu do Finału Województwa niestety nie udało się 
wywalczyć reprezentantom Szkoły Podstawowej nr 1 w skła-
dzie: G. i T. Janaszek, P. Bukowiecki. Chłopcy po pokonaniu 
dwóch szkół i awansowaniu z grupy do półfinału ulegli nie-
stety szkole z Jarocina i Radzewa, zajmując ostatecznie 
czwarte miejsce.   

Jednak o starcie w Mistrzostwach Polski i ewentualnym 
rozstawieniu decydują starty w zawodach licencjonowanych. 
Jednymi z takich udanych zawodów był Ogólnopolski Tur-
niej Badmintona – Puchar Kujaw w Solcu Kujawskim, który 
odbył się 19 listopada. Kajetan Jeziak w kategorii „młodzi-
ków” wygrał singla, a drugi był w grze mieszanej z zawod-
niczką z Przeźmierowa. Kuba Standar w tej samej kategorii 
dorzucił trzecie miejsce w singlu i brązowy medal w grze 
podwójnej w parze z Kubą Mikołajczakiem. Kuba Kędziora 
i Wojtek Pawlik zajęli drugie miejsce w deblu w kategorii 
„juniorów Młodszych”. Nasza najmłodsza reprezentantka 
Marysia Leciej, grająca w kategorii „młodzików młodszych” 
wywalczyła trzecie miejsce w grze mieszanej z Jasiem Ha-
brem z Przeźmierowa, a w singlu odniosła dwa zwycięstwa  
i jedną porażkę, kończąc zmagania w fazie grupowej. 

Tydzień później 24 -27.11. 2016 Mateusz Kędziora 
uczestniczył w Międzynarodowych Mistrzostwach Słowacji 
- YONEX Slovak Junior 2016. Singiel niestety nie poszedł po 
naszej myśli i Mateusz zakończył zmagania w pierwszej run-
dzie. Lepiej poszło w deblu, gdzie w parze z zawodnikiem  
z Przeźmierowa D. Jaśkowiakiem, chłopcy przeszli pierwszą 
rundę, pokonując parę czeską. W kolejnej rundzie nasza para 
zmierzyła się z austriackim deblem. Mimo bardzo wyrówna-

nego pojedynku, 3 setach i końcówki na podwyższenia mecz 
zakończył się na naszą niekorzyść i chłopcy zakończyli tur-
niej w 1/8 finału. 

Kolejnym dużym turniejem był Festiwal Badmintona  
w warszawskich Łomiankach 2-4.12.2016. W imprezie wy-
startowało dwóch zawodników PTS Puszczykowo: Kajtek 
Jeziak – młodzik i Mateusz Kędziora – junior. Doskonale 
zaprezentował się Kajtek, który walczył we wszystkich trzech 
grach. W singlu Kajtek nie miał sobie równych i po sześciu 
zwycięskich pojedynkach dotarł do finału, w którym pokonał 
zawodnika z UKS Start Widełka. W deblu, w parze z zawod-
nikiem z klubu BENINCA UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle 
Kajtek dotarł do półfinału, w którym niestety chłopcy musie-
li kreczować z powodu kontuzji partnera deblowego z Kę-
dzierzyna. W grze mieszanej w parze z zawodniczką z UKS 
Orkan Przeźmierowo Kajtek awansował z grupy i zakończył 
turniej w 1/8 finału. W kategorii juniorów w grze pojedynczej 
Mateusz Kędziora po odnotowaniu jednego zwycięstwa i jed-
nej porażki nie awansował z grupy. W grze deblowej  
z D. Jaśkowiakiem, Mateusz wygrał grupę i awansował do 
ćwierćfinału, gdzie nieznacznie ulegli parze z Bierunia.

W ten sam weekend 3-4 grudnia w Solcu Kujawskim ry-
walizowali seniorzy. W zawodach wystartowała Kasia Ki-
stowska i Jakub Janaszek, na co dzień trenerzy sekcji w klu-
bie PTS Puszczykowo. Kuba w kategorii 30+ nie miał sobie 
równych i zdobył złoty medal, pokonując w finale zawodnika 
z LUKS Victoria-Domecko. W grze mieszanej K.Kistowska 
i J.Janaszek zajęli 3 miejsce ulegając nieznacznie w półfinale 
parze z Domecka.

Przed naszymi zawodnikami ostatni sprawdzian w tym 
roku - Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w bad-
mintonie – Przeźmierowo, w których wystartuje 20 zawodni-
ków z klubu PTS Puszczykowo.                                     PtS

SZKOLNE ZMAGANIA BADMINTONISTóW
Poza zawodami ogólnopolskimi do rankingu krajowego prowadzonego przez Polski Związek Badmintona 

badmintoniści PTS Puszczykowo z powodzeniem startują w rozgrywkach szkolnych. 
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Zmagania rozpoczęły dziewczęta klas 1-3 szkoły podstawo-
wej. Najlepszą zawodniczką w tej grupie okazała się Maja Ku-
rasiak, wygrywając z drugą Olgą Kosmulską i Marysią Bandur-
ską. W kategorii chłopców z klas 4-6 najlepszy okazał się Jasiu 
Haber. Drugie miejsce zajął Grzesiu Janaszek, a trzecie Tymek 
Wnuk. Wśród  dziewcząt klas 4-6 złoty medal zdobyła Hania 
Wa w r z y n i a k ,  a  s r e b r n y  D a l i a  K w i a t k o w s k a .  
W kategorii gimnazjalistek pierwsze miejsce przypadło Asi Ry-
bak, która pokonała Gabrysię Ossowską. W chłopcach z gim-
nazjum złoto wywalczył Kuba Kędziora, pokonując drugiego 
Kubę Standara i trzeciego Kubę Mikołajczaka. W kategorii 
OPEN zwyciężył Kuba Janaszek. Srebrny medal powędrował 
do Mateusza Kędziory a brązowy do Przemka Janaszka.

W kategorii OPEN rozegrano jeszcze gry podwójne, 
gdzie pierwsze miejsce zajęła para mieszana Kasia Kistow-
ska/Przemek Janaszek, drugie miejsce zajęła para Michał 
Szkuldarczyk/Marek Stawarz, a trzecie Marek Kędziora/
Kuba Janaszek.

                                     *****
W tym samym czasie gdy w Puszczykowie trwała rywali-

zacja o miano Mistrza Puszczykowa nasi najmłodsi zawodnicy 
w składzie: Przemek Bukowiecki, Olek Leciej i Tadziu Jana-
szek rywalizowali na Międzynarodowym Turnieju Badminto-
na Dzieci i Żaków w Głubczycach. Najlepiej zaprezentował się 
Tadziu Janaszek, który zajął bardzo wysokie trzecie miejsce  
i brązowy medal. Przemek Bukowiecki i Olek Leciej awanso-
wali z grupy i odpadli dopiero w fazie pucharowej.          PtS

Tradycyjnie w połowie listopada odbył się drugi 
rzut Otwartych Mistrzostw Puszczykowa  

w badmintonie. Poza zawodnikami z Puszczykowa  
do zawodów zgłosiły się ekipy z Przeźmierowa, 
Baranowa i Kleszczewa. 

OTWARTE MISTRZOSTWA 
PUSZCZYKOWA W BADMINTONIE

W turnieju wystartowało 72 zawodników. W ciągu trzech 
dni we wszystkich kategoriach rozegrano około 200 meczów. 
Puszczykowianin Paweł Bakun wywalczył tytuł Mistrza Pol-
ski w kategorii U21. W finale pokonał Jakuba Marcinkow-
skiego z Komornik (II miejsce) i Jakuba Głucha z Krakowa 
(III miejsce). Paweł przez cały rok intensywnie trenował 
wszystkie cztery sporty rakietowe, które wchodzą w skład 
Racketlonu (tenis stołowy, badminton, squash, tenis ziemny). 
Wysiłek i wsparcie trenerów oraz Rady Miasta Puszczykowa 
przyniosły wspaniały rezultat. Nasz zawodnik poprawił wy-
nik z poprzedniego roku (srebrny medal w swojej kategorii 
wiekowej). Racketlon to wymagająca bardzo dobrego przy-
gotowania fizycznego i kondycji dyscyplina sportu. Aby osią-
gnąć tak wysokie wyniki trzeba wielu lat regularnych trenin-
gów. Warto wiedzieć, że sport ten wszechstronnie rozwija 
całe ciało, dlatego polecany jest wszystkim, którzy żyją zdro-
wo i dbają o swoją sylwetkę.                                           h.P.

ZŁOTO W RACKETLONIE
Paweł Bakun, wychowanek klubu PTS w Puszczykowo (sekcja badmintona), zdobył złoty medal podczas  

VI Deblowych oraz XII Indywidualnych Mistrzostw Polski w Racketlonie 2016, które odbyły się w Parku 
Rekreacyjno-Sportowym FairPlayce w Poznaniu.
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