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Absolutorium to wspólny sukces
Z Andrzejem Balcerkiem Burmistrzem Miasta Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki
» 20 czerwca podczas sesji radni udzielili Panu absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 r. Było to ostatnie
absolutorium w tej kadencji i ósme, które otrzymał Pan
jako burmistrz Puszczykowa.
Faktycznie, to już moja ósma sesja absolutoryjna jako
burmistrza, nie mniej jednak ważna jak poprzednie. Każdorazowe uznanie przez Radę Miasta właściwego wykonania
budżetu jest dla mnie potwierdzeniem dobrego wywiązywania się z pełnionej funkcji. Dlatego dziękuję radnym, którzy
głosowali za udzieleniem mi absolutorium, ale przede
wszystkim serdecznie dziękuję pracownikom urzędu oraz
kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych, bez
zaangażowania których wykonanie uchwalonego przez Radę
budżetu byłoby niemożliwe.

» Czy udzielenie absolutorium można rozpatrywać w kategorii sukcesu?
Jest to raczej potwierdzenie wykonania zadania postawionego przez Radę Miasta. Niemniej jednak otrzymanie
absolutorium sprawia dużo radości i daje satysfakcję. Miniony rok z uwagi na prowadzone inwestycje był dla Puszczykowa bardzo ważny, a pod kilkoma względami rekordowy, więc
to absolutorium cieszy tym bardziej.
» Bardzo ważny i rekordowy, co ma Pan na myśli?
Budżet 2017 r. był największym w dotychczasowej historii miasta – przypomnę, że dochody wyniosły 46,3 mln zł,
natomiast wydatki 45,2 mln zł. Mówię „był”, bo okazało się,
że tegoroczny jest jeszcze większy. Co jest istotne, rok 2017
zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1,2 mln zł.
W zeszłym roku zrealizowaliśmy lub rozpoczęliśmy realizację inwestycji o dużym znaczeniu dla mieszkańców. Przede
wszystkim zakończyliśmy budowę hali widowiskowo-sportowej, która była najdroższą inwestycją miejską w historii –
przypomnę kosztowała 11 mln zł. Od jej otwarcia wielokrotnie sprawdziła się ona jako arena zmagań sportowych, czy
też sala koncertowa, ale co najważniejsze nasi uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 1 wreszcie w godnych warunkach
mogą uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego i uroczystościach szkolnych. Należy podkreślić, że dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz odliczeniu podatku VAT ostateczny koszt po stronie Miasta był
o przeszło 4 mln zł niższy.
Kolejną ważną inwestycją była rozbudowa i termomodernizacja urzędu miejskiego, którą zakończyliśmy w maju
tego roku. Na te prace także uzyskaliśmy dofinansowanie
z funduszy zewnętrznych. Oprócz tego, przy wsparciu finansowym Powiatu Poznańskiego, w 2017 r. rozpoczęliśmy budowę remizy strażackiej, tak oczekiwanej przez naszych druhów z OSP. W tym miejscu chce złożyć gratulacje Pani Elizie
Bałazy, naczelniczce OSP Puszczykowo, która w maju, podczas Powiatowych obchodów Dnia Strażaka odebrała nagrodę za tytuł Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego.
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Ponadto wybudowaliśmy boisko wielofunkcyjne przy
Szkole Podstawowej nr 2 oraz inwestowaliśmy w infrastrukturę drogową. Wybudowaliśmy ulice: Reja i Graniczną, rozpoczęliśmy budowę ul. Krańcowej. Zmodernizowaliśmy
chodniki w ul. Brzozowej, Piaskowej i Niezłomnych; wybudowaliśmy parking przy dworcu w Puszczykówku i I etap ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 3 Maja. Na ostatnie dwa zadania
otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych. Zadania
drogowe to niezmiennie bardzo ważne i wyczekiwane przez
mieszkańców inwestycje.
Nie można zapominać również o drobniejszych zadaniach, ale także istotnych, takich jak stworzenie nowych pracowni komputerowych dla uczniów w obu naszych szkołach
podstawowych, doposażenie i modernizacja placów zabaw,
remonty obiektów komunalnych, nasadzenia drzew, czy też
montaż słupów oświetleniowych.
W ubiegłym roku zrealizowaliśmy też kilka przedsięwzięć, których wcześniej w naszym mieście nie było. Jako
pierwsi w powiecie poznańskim wprowadziliśmy dofinansowania do wymiany pieców węglowych na proekologiczne.
Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i z pewnością nie pozostanie bez znaczenia dla poprawy jakości
powietrza w Puszczykowie. Ponadto po raz pierwszy wypłaciliśmy stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
W 2017 r. zostało także zrealizowane pierwsze w historii
Puszczykowa zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.
Przypomnę, że za 100.000 złotych wykonaliśmy znakomicie
wyposażony plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2.

SAMORZĄD

» Nie otrzymał Pan absolutorium jednak jednogłośnie
– radna Agata Wójcik była przeciw.
Cóż, widocznie Pani radna ma zastrzeżenia do realizacji
uchwalonego przez Radę budżetu. Szkoda tylko, że tymi zastrzeżeniami nie podzieliła się, ani na komisjach, ani na sesji
– tak abym mógł się do nich odnieść. Uważam, że jeżeli radny jest przeciw udzieleniu absolutorium to powinien wskazać w jakim zakresie uważa, że uchwalony budżet nie został
wykonany.

» Bieżący rok pod względem wydatków inwestycyjnych
jest jeszcze bardziej imponujący od zeszłorocznego.
To prawda. Przede wszystkim dzięki środkom zewnętrznym, które pozyskaliśmy oraz planowanym większym wpływom z podatku PIT. Plan wydatków majątkowych na 2018 r.
to aż 23 mln zł, z czego 10 mln zł przeznaczyliśmy na inwestycje drogowe. Zrealizowaliśmy już budowę ul. Rolnej, Solskiego, Strażackiej i Świerkowej, w trakcie realizacji jest budowa ul. Pułaskiego, a w drugim półroczu planujemy wykonać budowę części ul. Klasztornej, ul. Żupańskiego, Nowe
Osiedle oraz Szpitalną, na którą otrzymaliśmy 933 tys. zł
dofinansowania z budżetu państwa. Przy czym już wiemy, że
z uwagi na problemy projektowe realizacja parkingu przy
dworcu w Puszczykowie przesunie się na przyszły rok. Z tych
samych względów nie uda się zakończyć w bieżącym roku
rewitalizacji willi "Mimoza".
cd na str. 6
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 42. i 43. SESJI RADY MIASTA
SESJA 42
Uchwała Nr 315/18/VII
w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony
dla miasta Puszczykowa" dla Stowarzyszenia Puszczykowo-Châteaugiron.
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje
tytuł „Zasłużony dla miasta Puszczykowa"
dla Stowarzyszenia Puszczykowo-Châteaugiron za szczególnie zasłużoną dla Miasta Puszczykowa działalność.
Uchwała Nr 316/18/VII
w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony
dla miasta Puszczykowa" dla Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego.
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje
tytuł „Zasłużony dla miasta Puszczykowa"
dla Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego za szczególnie zasłużoną dla Miasta Puszczykowa działalność.

SAMORZĄD

Uchwała Nr 317/18/VII
w sprawie: sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących
nazw ulic na terenie Miasta Puszczykowa.
§ 1. Prostuje się i ujednolica pisownię
następujących nazw ulic:
1) Nazwa ulicy Władysława Reymonta
otrzymuje brzmienie: Władysława Stanisława Reymonta;
2) Dopuszcza się następujące brzmienie ulicy Jana III Sobieskiego: Sobieskiego.
§ 2. Przyjmuje się nazwy niżej wymienionych ulic, które używane są w obiegu,
ale nie zostały potwierdzone stosowną
uchwałą: Akacjowa, Bałtycka, Ryszarda
Berwińskiego, Boczna, Brzozowa, Bolesława Chrobrego, Cicha, Cienista, Czarna,
Stefana Czarnieckiego, Dębowa, Dworcowa, Działkowa, Gajowa, Gliniana, Gołębia,
Graniczna, Grochowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Maksymiliana Jackowskiego, Jarosławska, Jasna, Jastrzębia, Jodłowa, Jana
Kasprowicza, Klonowa, Klasztorna, Jana
Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Władysława Kosińskiego, Kosynierów Miłosławskich, Kościelna,
Tadeusza Kościuszki, Krańcowa, Józefa
Ignacego Kraszewskiego, Kręta, Krótka,
Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Karola Libelta,
Lipowa, Łąkowa, Józefa Łukaszewicza,
Magazynowa, Makowa, Karola Marcinkowskiego, Jana Matejki, Mazurska, Adama Mickiewicza, Miodowa, Piotra Mocka,
Stanisława Moniuszki, Nadwarciańska,
Niepodległości, Niezłomnych, Niwka Stara, Nizinna, Cypriana Kamila Norwida,
Nowa, Nowe Osiedle, Feliksa Nowowiejskiego, Odskok, Ogrodowa, Owocowa,
Parkowa, Piaskowa, Piesza, Podgórna,
Podleśna, Polna, Pomorska, Powstańców
Wielkopolskich, Poznańska, Bolesława
Prusa, Przecznica, Przyszkolna, Pszenicz-
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na, Kazimierza Pułaskiego, Radosna, Mikołaja Reja, Władysława Stanisława Reymonta, Robocza, Rolna, Różana, Rządowa, Słoneczna, Juliusza Słowackiego,
Jana III Sobieskiego, Sokoła, Ludwika Solskiego, Sosnowa, Spokojna, Strażacka,
Stroma, Studzienna, Śląska, Świerkowa,
Piotra Wawrzyniaka, Wąska, Wczasowa,
Wiązowa, Wierzbowa, Adama Wodziczki,
Wrzosowa, Wspólna, Wydmowa, Wysoka,
Stanisława Wyspiańskiego, Zacisze, Zalesie, Zaułek, Zielona, Źródlana, Jana
Żupańskiego, Żwirowa.
Uzasadnienie: Uchwała w sprawie
sprostowania i ujednolicenia oraz przyjęcia istniejących nazw ulic położonych na
terenie Miasta Puszczykowa została przygotowana z uwagi na wynikłe rozbieżności w brzmieniu nazw, jakie występują
między innymi pomiędzy rejestrami ewidencji ludności, a umieszczonymi w przestrzeni miejskiej tablicami urzędowymi
z nazwami ulic. Jednocześnie z powodu
niemożności dotarcia do uchwał ustalających nazwy ulic wymienionych w § 2
uchwały, w celu uporządkowania zapisu
nazw, konieczne jest wprowadzenie i stosowanie w systemach informatycznych
zapewniających obsługę zbiorów danych
przestrzennych jednolitego słownika
nazw ulic. Podjęcie tej uchwały ma charakter korygujący, nie zmienia stanu faktycznego w zakresie adresów zamieszkania i nie powoduje konieczności wymiany
dokumentów. Zatem jest ono zasadne
i niezbędne do dalszego prawidłowego
funkcjonowania zbioru nazw ulic.
Uchwała Nr 318/18/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie
przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej, oznaczonej ewidencyjnie
jako działka nr 968, obręb Niwka.
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie
przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości, przedstawionej na załączniku
graficznym, stanowiącym integralną
część niniejszej uchwały, położonej
w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 968, o powierzchni
0,0040 ha, obręb Niwka, ark. mapy 10.
Uchwała Nr 319/18/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Puszczyko w a , o z n a c z o n e j j a ko d z i a ł k a
nr 1576/18 i część działki nr 1576/13,
obręb Puszczykowo.
§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości, będącej własnością Miasta Puszczykowa,
stanowiącej działkę nr 1576/18 o powierzchni 1604 m² oraz część działki

nr 1576/13 o powierzchni 1664 m², na
rzecz Pani Kazimiery Bzdęgi, prowadzącej
Niepubliczne Przedszkole „Leśni Przyjaciele" w Puszczykowie, z wyłącznym przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola,
na 3 lata począwszy od dnia 01.08.2018 r.
do 31.07.2021 r.
Uchwała Nr 320/18/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa,
oznaczonej jako działka nr 611/2, obręb Niwka.
§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 611/2 o powierzchni 2303 m²
obręb Niwka, na rzecz Pana Krzysztofa
Przybylskiego, prowadzącego Niepubliczne Przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka" w Puszczykowie, z wyłącznym przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola,
na 3 lata począwszy od dnia 01.08.2018 r.
do 31.07.2021 r.
Uchwała Nr 321/18/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 2200,
obręb Puszczykowo.
§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie części zabudowanej nieruchomości będącej własnością Miasta Puszczykowa o powierzchni 1400 m², oznaczonej
w ewidencji gruntów jako obręb Puszczykowo działka nr 2200, na rzecz Pani Beaty
Sobczyk prowadzącej Niepubliczne Przedszkole nr 1 „Pracowite Pszczółki" w Puszczykowie, z wyłącznym przeznaczeniem
na prowadzenie przedszkola, na 3 lata
p o c z ą w s z y o d d n i a 0 1 . 0 8 . 2 0 1 8 r.
do 31.07.2021 r.
Uchwała Nr 322/18/VII
w sprawie: zmiany uchwały Nr 197/17/
VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
21 marca 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
§ 1. W uchwale Nr 197/17/VII Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca
2017 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zmienia się treść
§ 1, który otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powołuje się Komisję Budżetu
i Rozwoju Miasta w składzie:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Potocki
Członkowie: Elżbieta Bijaczewska,
Łukasz Grzonka, Małgorzata Hempowicz, Władysław Hetman, Maciej Krzyżański, Jan Łagoda, Filip Ryglewicz, Agata Wójcik.
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Uchwała Nr 324/18/VII
w sprawie: zmiany uchwały Nr 146/16/
VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami
PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich,
rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską
i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8,
9, 10 i 12.
Uchwała Nr 325/18/VII
w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/
VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Puszczykowa na lata 20182023.
Uchwała Nr 326/18/VII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018
Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.

SESJA 43
Uchwała Nr 327/18/VII
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Puszczykowa oraz zasad usytuowania na
terenie Miasta Puszczykowa miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała Nr 328/18/VII
w sprawie: zmiany uchwały
Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie
ustanowienia nagrody Rady Miasta
Puszczykowa dla uczniów szczególnie
uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
W pkt I.6. Regulaminu Nagrody Rady
Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych otrzymuje brzmienie:
„Kapituła może przyznać nagrodę za
inne wybitne osiągnięcia o charakterze
ponadlokalnym, niewymienione w punktach 4 i 5. Nie mogą one wynikać jedynie
z wzorowej postawy uczniowskiej i celujących wyników w nauce.”
Uchwała Nr 329/18/VII
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Uzasadnienie: W związku z nowym
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zachodzi konieczność podjęcia uchwały ustalającej wysokość wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Uchwała Nr 330/18/VII
w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/
VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Puszczykowa na lata 20182023.
Uchwała Nr 331/18/VII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018
Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
Uchwała Nr 332/18/VII
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta
Puszczykowa za 2017 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta Puszczykowa za 2017 rok.
§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się
sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2017 rok.

Uchwała Nr 333/18/VII
w sprawie: udzielenia absolutorium dla
Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za
2017 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta
Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2017 rok.
Uzasadnienie: Zgodnie z przepisem
art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy
uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu
oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
z tego tytułu.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Puszczykowa, działając na podstawie art. 270
ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017,
sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2017, opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok
2017 oraz informację o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na posiedzeniach w dniach: 18 kwietnia, 7 i 16
maja 2018 r.
W dniu 16 maja 2018 r. Komisja Rewizyjna przedłożyła Radzie Miasta wniosek
o udzielenie Burmistrzowi absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Miasta za
2017 rok. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.
Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Rada Miasta Puszczykowa, jako organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego, jest zobligowana, do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia
Miasta Puszczykowa oraz stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej, do podjęcia uchwały
w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

SAMORZĄD

Uchwała Nr 323/18/VII
w sprawie: zmiany uchwały Nr 8/14/
VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia
9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Spraw Społecznych.
§ 1. W uchwale Nr 8/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych zmienia się treść § 1, który
otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powołuje się Komisję Spraw
Społecznych w składzie:
Przewodniczący Komisji – Elżbieta
Bijaczewska
Członkowie: Alfreda Brączkowska,
Elżbieta Czarnecka, Małgorzata Hempowicz, Jan Łagoda, Tomasz Potocki, Agata
Wójcik.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 44. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 28.08.2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej hali
widowiskowo-sportowej przy SP nr 1 (ul. Podgórna 21). Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta i terminy dyżurów radnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta:
www.puszczykowo.pl. Informacje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: biurorady@puszczykowo.pl.
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» Budżet na 2019 r. będzie uchwalała już
nowa Rada Miasta czy jeszcze obecna?
Zgodnie z prawem wybory samorządowe powinny odbyć
się jesienią, najprawdopodobniej w listopadzie, więc z uwagi na procedurę budżetową, budżet na 2019 r. będzie
uchwalała już nowa Rada Miasta, natomiast projekt budżetu
zostanie opracowany jeszcze w obecnej kadencji.
» Czy może już Pan zdradzić jakieś szczegóły, jakie zadania znajdą się w projekcie?
Za wcześnie jeszcze mówić o szczegółach. Natomiast powinny znaleźć się w nim zadania majątkowe związane z budową i modernizacją kolejnych ulic, które mamy już zaprojektowane lub projekty są na ukończeniu.
» To jakie ulice mają szansę na realizację w przyszłym
roku?
Projektowo będziemy przygotowani na realizację, co najmniej ul. Sobieskiego, Żwirowej, ul. Mazurskiej, fragmentu
ul. Kosińskiego i fragmentu ul. Powstańców Wlkp. i części ul.
Langego i Kasprowicza. Natomiast, które zadania zostaną
ujete w projekcie budżetu na 2019 r. bedzie wiadomo dopiero w listopadzie, kiedy otrzymamy wszystkie materiały planistyczne.

SAMORZĄD

» 10 dni przed sesją absolutoryjną puszczykowianie bawili się podczas Dni Puszczykowa. Jak Pan je ocenia?
Lepszym pytaniem byłoby chyba, jak oceniają je mieszkańcy, bo to było przecież ich święto. A z moich rozmów i informacji, które otrzymałem wynika, że ocenili je bardzo dobrze.
Po pierwsze dopisała pogoda, co przy imprezach plenerowych
jest warunkiem koniecznym – deszcz spadł przecież dokładnie
podczas śpiewania przez Czesława Mozila ostatnich piosenek.

Po drugie zaproszeni artyści cieszą się dużą popularnością,
a według mojej wiedzy podczas koncertu zespołu Pectus mieliśmy rekordową publiczność. Tłoczno pod sceną zrobiło się
także podczas występów najmłodszych puszczykowskich artystów uczęszczających na zajęcia organizowane przez Bibliotekę Miejską Centrum Animacji Kultury, więc swoich zagorzałych
fanów mieli wszyscy wykonawcy. Komplet miała każda runda
po mieście zabytkowym angielskim autobusem piętrusem.
Furorę zrobiła też nasza bezpłatna loteria, na którą wydano
ponad 1000 losów! Oczywiście nie należy zapominać o części
kulinarnej, która towarzyszyła imprezie, bo ona także jest bardzo ważna. Wielu mieszkańców podkreślało, co utwierdziło
mnie tylko w tym przekonaniu o słuszności tej decyzji, że tereny sportowe przy ul. Kościelnej, czyli dawny CAS, to idealne
miejsce na organizację dużych imprez miejskich. Wszystko
dzieje się przecież w centrum miasta do którego jest dogodny
dojazd, a jednocześnie nieco poza miastem. Będąc przy terenach sportowych
u zbiegu ulicy Sportowej i Kościelnej muszę przypomnieć, że
ten teren obecnie tak wygląda dzięki inwestycjom, które zostały tam poczynione w minionych dwóch kadencjach. Powstało tam boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, wspaniały teren rekreacyjny wśród drzew, górka saneczkowa, boisko do gry w boule, ścieżki do spacerowania i jazdy na łyżworolkach, street workout park. Działa tam też hala tenisowa –
pierwsza inwestycja w Puszczykowie zrealizowana na
zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Teren jest
oświetlony lampami LED, wzdłuż ścieżek stoją ławki, obok
działa wspaniale wyposażony, moim zdaniem najładniejszy
plac zabaw w mieście. Reasumując, jestem przekonany, że
stworzyliśmy warunki, aby każdy, kto odwiedza to miejsce dobrze się bawi i tak też było przy okazji Dni Puszczykowa. przyszedł dobrze się bawił – i myślę, że tak właśnie było. Nie odnotowaliśmy żadnych ekscesów, co też jest istotne.

WAKACYJNA OFERTA Biblioteki miejskiej

W

akacje przed nami! Czas beztroskiej zabawy, relaksu, poznawanie świata i jego tajemnic. Mamy nadzieje, że wśród
licznych atrakcji skorzystają Państwo również z oferty Biblioteki. Najważniejsze lipcowo - sierpniowe warsztaty oraz informację o seansach plenerowego kina letniego znajdziecie na plakaKIEDY?

CO?

GDZIE?

8,9,14,15
Kraina Książek Biblioteka
sierpnia,
warsztaty czytelniczo
Miejska
g. 16.30-17.30
plastyczne
ul. Rynek 15
17 sierpnia
g. 16.00-17.30
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Warsztaty kulinarne
WARZYWNE
SZALEŃSTWO

tach, pojedyncze warsztaty oraz sierpniowe zapowiedzi umieściliśmy w tabeli poniżej. Po szczegółowe informacje, jak zawsze zapraszamy do Biblioteki Miejskiej ul. Rynek 15, na naszą
stronę internetową oraz profil na portalu Facebook.
Zapraszamy!				
BMCAK
DLA KOGO?

ZA ILE?

Dzieci w wieku 3-5 lat
(rodzice proszeni
są o pozostanie na miejscu)

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy:
pod nr tel. 61-8-194-649

Dzieci w wieku 5-12 lat
Koszt 25 zł od dziecka
CAK
(rodzice dzieci 5-letnich proszeni
Obowiązują zapisy: pod nr tel.
ul. Wysoka 1
są o pozostanie na miejscu) 61-8-194-649. Płatność u prowadzących.

22 sierpnia
g. 9.00-11.30

Warsztaty z robotyki
CAK
z Go4Robot.
ul. Wysoka 1
Zbuduj robota z LEGO!

Dzieci w wieku
6-9 lat

Koszt 60 zł od dziecka.
Zapisy pod nr tel. 668-115-750 oraz
663-321-931. Płatność u prowadzących.

22 sierpnia
g. 12.00-15.00

Warsztaty z robotyki
CAK
z Go4Robot.
ul. Wysoka 1
Zbuduj robota z LEGO!

Dzieci w wieku
10-12 lat

Koszt 70 zł od dziecka.
Zapisy pod nr tel. 668-115-750 oraz 663321-931. Płatność u prowadzących.

22,23,29,30
Warsztaty
Biblioteka
sierpnia,
z papierowym
Miejska
g. 16.30-17.30 teatrzykiem Kamishibai ul. Rynek 15

Dzieci w wieku
5-7 lat

Wstęp wolny.
Obowiązują zapisy:
pod nr tel. 61-8-194-649

Warsztaty deseczkowe
CAK
31 sierpnia
z pracownią Ideseczka
ul. Wysoka 1
g. 16.00-17.30
Izabeli Cierzyńskiej

Dzieci w wieku
6-12 lat

Koszt 30 zł od dziecka
Obowiązują zapisy: pod nr tel.
61-8-194-649. Płatność u prowadzących.
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05:44

05:14
05:16

Puszczykowo/Puszczykówko Dworzec Kolejowy

Puszczykowo/Libelta

Puszczykowo/Piaskowa

07:11
07:13

07:06

07:05

Puszczykowo/Nadwarciańska

06:12

06:11

Puszczykowo/Niwka Szpital

05:41

Puszczykowo/Jastrzębia

6.45o

07:10

05:40

Puszczykowo/Wspólna

6.10o

7.22o

07:04

07:08

5.42o

ZTM 651 Rondo Hegelmanna odjazd

6.22o

06:10

07:03

07:01

7.29o

08:12

08:10

08:09

08:07

08:05

08:04

8.00o

10:55

10:54

10:52

10:51

10:50

10:49

10:48

10:47

10:44

10:42

10:41

10:40

10:39

10:36

10:34

10:33

10:32

10:30

10:29

11:04

11:02

09:50
09:52

11:01

10:59

10:57

10:56

11.00o

12:46

12:45

12:44

12:43

12:42

12:39

12:37

12:36

12:35

12:34

12:31

12:29

12:28

12:27

12:25

12:24

11.20p 12.39p

09:49

09:47

09:45

09:44

9.55o

12:23

12:21

12:20

12:18

12:17

12:15

11.10p 12.00p

10:28

10:26

10:25

10:23

10:22

10:20

10.06o 11.21o

09:43

09:42

09:40

09:39

09:38

09:37

09:36

09:35

09:32

09:30

09:29

09:28

09:27

09:24

09:22

09:21

09:20

09:18

09:17

9.07p

9.10p

09:16

09:14

09:13

09:11

09:10

09:08

SAMORZĄD

7.25o

8.22o

08:03

08:02

08:00

07:59

07:58

06:59
07:00

07:57

07:56

07:55

07:52

07:50

07:49

07:48

07:47

07:44

07:42

07:41

07:40

07:38

07:37

7.20p

7.40p

06:58

06:57

06:56

06:53

06:51

06:50

06:49

06:48

06:45

Puszczykowo/Dworcowa

5.53o

POCIĄG odjazd

06:09

06:07

06:06

06:03

06:02

05:59

05:57

05:56

05:55

05:54

05:51

06:43

06:42

06:41

06:39

06:38

6.18p

6.31p

Puszczykowo/Wspólna

05:39

Puszczykowo/Puszczykówko Dworzec Kolejowy

05:33

Puszczykowo/Podgórna

05:38

05:32

Puszczykowo/Studzienna

05:36

05:31

Puszczykowo/Klasztorna

Puszczykowo/Libelta

05:28

Puszczykowo/Krzywa

Puszczykowo/Piaskowa

06:05

05:26

Puszczykowo/Gliniana

05:34

05:25

Puszczykowo/Krótka

05:35

05:24

Puszczykowo/Pszeniczna

Puszczykowo/Kościelna

05:23

Puszczykowo/Konwaliowa

Puszczykowo/Rondo Heigelmanna

06:04

05:20

Puszczykowo/Rondo Heigelmanna

05:48
05:49

05:17
05:18

Puszczykowo/Rondo Heigelmanna

Puszczykowo/Kościelna

05:47

05:45

5.45p
05:13

POCIĄG przyjazd

5.42p

ZTM 651 Rondo Hegelmanna przyjazd
6.53 p

05:12

Puszczykowo/Wspólna

07:36

07:34

05:10

Puszczykowo/Jastrzębia
06:37

07:33

Puszczykowo/Wspólna
06:35

07:31

Puszczykowo/Dworcowa

05:43

07:30

Puszczykowo/Nadwarciańska

05:41

07:28

Puszczykowo/Niwka Szpital

15:05

15:04

15:02

15:01

15:00

14:59

14:58

14:57

14:54

14:52

14:51

14:50

14:49

14:46

14:44

14:43

14:42

14:40

14:39

16:00

15:59

15:57

15:56

15:55

15:54

15:53

15:52

15:49

15:47

15:46

15:45

15:44

15:41

15:39

15:38

15:37

15:35

15:34

13:14

13:12

13:11

13:09

13:07

15:14

15:12

15:11

15:09

15:07

15:06

16:09

16:07

16:06

16:04

16:02

16:01

12.50o 15.50o 16.20o
13:06

16.25p 16.55p

16:38

16:36

16:35

16:33

16:32

16:30

17:38

17:36

17:35

17:33

17:32

17:30

18.19p

18:05

18:04

18:02

18:01

18:00

17:59

17:58

17:57

17:54

17:52

17:51

17:50

17:49

17:46

17:14

17:12

17:11

17:09

17:07

17:06

18:14

18:12

18:11

18:09

18:07

18:06

17.00o 17.20o 18.30o

17.19o 17.35o 18.19o

17:05

17:04

17:02

17:01

17:00

16:59

16:58

16:57

16:54

16:52

16:51

16:50

16:49

16:46

17:44

17:43

16:43
16:44

17:42

17:40

17:39
16:42

16:40

16:39

14.18p 15.22p 16.07p 16.24p 16.52p 17.30p 18.03p

13.18o 15.24o 16.20o

13:05

13:04

13:02

13:01

13:00

12:59

12:58

12:57

12:54

12:52

12:51

12:50

12:49

12:46

15:33

15:31

15:30

15:28

15:27

15:25

14.55p 15.22p

14:38

14:36

14:35

14:33

14:32

14:30

ROZKŁAD JAZDY BEZPŁATNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ LINII 695

wstęga na Lekkoatletycznym orliku

O

o długości 200 m z nawierzchnią z poliuretanu. Przy bieżni powstała też skocznia do skoku w dal oraz rzutnia do pchnięcia
kulą. Wewnątrz bieżni zaplanowano natomiast boisko piłkarskie o wymiarach 50x25 m ze sztuczną nawierzchnią z syntetycznej trawy piłkarskiej. Obiekt ma też zamontowane nowoczesne lampy LED. Wzdłuż jednego z boków zamontowano
trybuny na 208 osób.
Na budowę Orlika lekkoatletycznego Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju
Infrastruktury Lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne” w wysokości 400.000 zł (całość kosztowała ok. 1.485.000 zł). Dodatkowo Miasto ze środków Województwa Wielkopolskiego pozyskało dofinansowanie w wysokości 130 000 zł. Wykonawcą
obiektu była puszczykowska firma Mardo Sport.

red

INWESTYCJE

rlik lekkoatletyczny przy Szkole Podstawowej nr 1 został
oficjalnie oddany w ręce uczniów tej szkoły. 18 czerwca br.
Burmistrz Andrzej Balcerek, Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Hempowicz, Przewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji
i Sportu Małgorzata Szczotka oraz Ewa Budzyńska dyrektor
SP nr 1 uroczyście przecięli wstęgę. Chwilę później, po poświęceniu przez proboszcza Romana Poźniaka, na boisku odbyły się
pierwsze zawody szkolne w biegach.
Jak mówił podczas uroczystości burmistrz A. Balcerek, jeszcze trzy lata temu, kiedy rozmawiał o tych inwestycjach z dyrektor E. Budzyńską, w tym miejscu nie było ani hali widowiskowo-sportowej, ani takiego boiska, teraz jest wspaniały kompleks sportowy, który będzie służył uczniom i mieszkańcom
naszego miasta.
Nowy lekkoatletyczny Orlik dysponuje 4-torową bieżnią
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boisko im. ewy lewandowskiej-pomes

15

czerwca 2018 r. odbyła się uroczystość nadania imienia
boisku sportowemu przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Puszczykowie imienia Ewy Lewandowskiej-Pomes, olimpijki, współzałożycielki i wiceprezeski puszczykowskiego Klubu
Olimpijczyka im. Marka Łbika.
Ewa Lewandowska-Pomes zmarła w 2016 r. W swojej karierze sportowej 4 razy zdobyła tytuł mistrzyni Polski w wioślarstwie (czwórki ze sternikiem i ósemki). W 1980 uczestniczyła
w Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie, płynąc w osadzie ósemki ze sternikiem.

Przy SP nr 2 znajdują się trzy boiska: jedno o wymiarach
22x44 m ze sztuczną nawierzchnią oraz dwie piaszczyste areny
do gry w siatkówkę plażową oraz bieżnia. Na głównej płycie
można rozgrywać mecze w piłkę ręczna, siatkową, koszykówkę
oraz tenisa ziemnego. Teren jest oczywiście oświetlony
i wyposażony w ławki. Warto dodać, że obok działa duży bogato wyposażony plac zabaw dla dzieci, który powstał w ramach
pierwszego w naszym mieście budżetu obywatelskiego. Obok
mamy też dwa korty ziemne z nawierzchnią ceglastą.

red

rewitalizacja „mimozy”

R

INWESTYCJE

ewitaizacja willi „Mimoza” trwa w najlepsze. Wewnątrz budynku oczyszczono już wszystkie ściany. Prace wykonywane
są także na zewnątrz, gdzie ustawiono rusztowania. Ekipa wykonawcy przygotowuje się już do rozpoczęcia prac ciesielskich.
Na rewitalizację „Mimozy”Miasto uzyskało dofinansowanie
w wysokości 3,4 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, działanie 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego", poddziałania 4.4.3 „Zachowanie, ochrona, promowanie
i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT
dla MOF Poznania". Całość prac pochłonie ok. 4 mln zł.
Po remoncie „Mimoza” zostanie przekazana do użytkowania Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury i będzie
służyła mieszkańcom naszego miasta na cele społeczno-kulturalne.

red

rozbudowa urzędu zakończona

Z

akończyły się wszystkie procedury związane z odbiorem
budynków i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zakres prac obejmował termomodernizację istniejących
dwóch budynków – głównego zabytkowego i nowszego parterowego oraz dobudowę dodatkowych pomieszczeń. Obiekt
przystosowano też do obsługi osób niepełnosprawnych. Ważnym elementem termomodernizacji był montaż kolektorów
słonecznych, które są elementem instalacji fotowoltaicznej
zamontowanej na dachu budynku B.
Ostatnimi elementami prac był montaż latarni LED oraz
nasadzenia nowej zieleni w otoczeniu urzędu, który zyskał też
nowe ogrodzenie. Przed budynkiem wymalowano dwa miejsca
postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Na prace związane z termomodernizacją i rozbudową
budynków Urzędu Miejskiego, Puszczykowo uzyskało dofinansowanie w wysokości prawie 650 tys. zł.

red
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Budowa kolejnych ulic

W

czerwcu zakończono budowy ulic: Solskiego, Strażackiej
i Rolnej. Ulica Solskiego została wykonana przez firmę
Krystyny Michałkowskiej. W zakres prac wchodziła także budowa kanalizacji deszczowej. Ulica zyskała nową nawierzchnię
i chodnik (po północnej stronie jezdni) z kostki typu poz-bruk.
Ulicę Rolną zrealizował Zakład Robót Drogowych Marka
Dachtery. Na odcinku ok. 300 m wybudowano nawierzchnię
z kostki typu poz-bruk. Zakres prac objął też ułożenie kanalizacji deszczowej, z tzw. skrzynkami rozsączającymi.
Natomiast na ul. Strażackiej, dołożono dwa progi zwalniające. Wykonawcą prac była firma Ander 87. Ulica ma długość
204 m. Podobnie jak ul. Solskiego, ma nawierzchnię z betonowej kostki typu poz-bruk oraz zjazdy na posesje (z czerwonej kostki). Zakres prac objął także budowę chodnika z tej
samej nawierzchni oraz kanalizację deszczową.
W czerwcu rozpoczeły się też prace na ul. Pułaskiego, których wykonawcą jest konsorcjum Zakład Robót Drogowych
Krystyna Michałkowska i Wodan. Plan tej inwestycji przewiduje budowę nawierzchni drogi o szerokości 5 m oraz chodnika
z kostki betonowej typu poz-bruk. W miejscach istniejących
bram zaprojektowano zjazdy drogowe z kostki betonowej.
Woda z powierzchni chodnika i drogi będzie odprowadzana
do projektowanych wpustów drogowych, a następnie do projektowanej kanalizacji deszczowej. Harmonogram prac prze-

widuje ich zakończenie w ciągu 3 miesięcy od przekazania
placu budowy.
Przed rozpoczęciem prac na ulicy Pułaskiego, burmistrz
tradycyjnie zorganizował spotkanie z mieszkańcami, podczas
którego omówiono etapy prac.
Za drugim podejściem rozstrzygnieto też przetarg na budowę ulicy Szpitalnej, którą wykona Zakład Robót Drogowych
Marka Dachtery. Co ważne, na wykonanie tej ulicy Miasto
uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Watość wsparcia
wynosi 932 tys. zł przy całkowitym koszcie wynoszącym niemal 2 mln zł. Co ciekawe, budowa tej ulicy została zakwalifikowana na dofinansowanie w ramach dwóch projektów. Miasto aplikowało, bowiem także o wsparcie w ramach programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, trafiając poczatkowo na listę rezerwową. Kiedy okazało się, że
projekt może otrzymać dofinansowanie w ramach dwóch
programów, których nie można jednak łączyć, wybór – ze
względu na wyższe dofinansowanie – padł na program na
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
Przed rozpoczęciem budowy burmistrz zorganizuje spotkanie z mieszkańcami.

INWESTYCJE

red

Ulica Strażacka

Ulica Solskiego

Ulica Pułaskiego

Ulica Szpitalna

nowe wiaty przystankowe
W czerwcu br. na przystankach autobusowych w naszym mieście zamontowano 24 nowe wiaty przystankowe (20 większych i 4 mniejsze). Ich
montaż to część prac związanych z przebudową węzła przesiadkowego
Puszczykówko. W ramach zleconych prac, zdemontowano stare wiaty,
zamontowano nowe i uzupełniono brakującą kostkę brukową. Nowe wiaty przystankowe zamontowano na przystankach na ulicy Poznańskiej,
przy ul. Piaskowej (koło ronda, przy zieleniaku i przy Przyszkolnej),
na ul. Libelta, Kasprowicza, Dworcowej, Nadwarciańskiej (przy Kosynierów Miłosł. i przy ul. Niwka Stara), przy szptalu, ul. Studziennej, Podgórnej, Jastrzębiej. Puszczykowo pozyskało na ten projekt 1 048 136 zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

red
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Zakończenie roku Akademii Seniora

W

miłej letniej atmosferze spędziliśmy zakończenie kolejnego roku Akademii Seniora. Studenckie grillowanie odbyło
się na miejskim terenie sportowo – rekreacyjnym. Czerwcowy
wieczór upłynął nam na rozmowach i wspólnym śpiewaniu przy
ognisku. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Akademii Seniora za wspólny aktywny rok, naszym wspaniałym
prowadzącym za zaangażowanie oraz rzetelnie przeprowadzone zajęcia. Wszystkim życzymy udanego wypoczynku w czasie
wakacji i już zapraszamy na kolejny rok z Akademią Seniora
w Puszczykowie. Zapisy na zajęcia prowadzić będziemy od
września, natomiast zajęcia ruszą od października.

						

BMCAK

W

dniach 8-10 czerwca odbyły się aż trzy spotkania z grami
planszowymi, podczas których, bez względu na wiek, bawiło się wspólnie mnóstwo osób.
8 czerwca odbyło się, jak co dwa tygodnie, spotkanie klubowe w BM CAK przy Szkole Podstawowej nr 1. Jak zawsze
graliśmy od 19.00 do 24.00 w najróżniejsze gry, często już o wiele bardziej zaawansowane niż te, przy których macie okazję
bawić się z nami na PDG, czy różnych festynach. To oczywiście
nie przeszkadza, by odwiedził nas nasz najmłodszy klubowicz
– Marcel, który wraz z rodzicami przyjeżdża do nas ze Śremu.
W sobotę zebraliśmy się o 12.00 w sali konferencyjnej
w hali widowiskowo-sportowej, gdzie z okazji Dni Puszczykowa
odbyło się Potwornie Dobre Granie pod hasłem Dnia Dziecka.
Z tej okazji tym razem na stołach królowały, przede wszystkim
gry dla młodszych graczy. Jak zawsze przyszło wiele rodzin
spędzić wspólnie czas przy grach planszowych. Zabawa była
przednia, jak zawsze mieliśmy losowanie gier i gadżetów od
sponsorów, turnieje, a dla każdego milusińskiego upominek –
bańki mydlane. Wśród rozegranych turniejów „Bonk", „Polska
Gola" i dla najmłodszych „Batyskaf", odbyły się także podczas
PDG eliminacje do mistrzostw Polski w grze „Ice Cool", w których wystartowało ponad 20 zawodników. Natomiast najbardziej emocjonujący okazał się drużynowy turniej zręcznościowej gry „Bonk" która to co chwilę zapewniała nam gromkie
śmiechy i okrzyki radości. Dzięki współpracy z Powiatem Poznańskim, który sponsoruje nasze działania, mieliśmy dla naszych uczestników wspaniałe gry „Perły Powiatu" i Memo, a także wielką super ramkę do zdjęć.
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W ramach Dni Puszczykowa, graliśmy także w niedzielę tym
razem na terenie, gdzie odbywał się festyn. Tam mieliśmy rozstawione nasze namioty, pełne planszówek. Ponownie wiele
osób odkryło uroki i zalety gier planszowych, a co za tym idzie,
wspólnie spędzonego czasu z rodziną, sąsiadami i dopiero co
poznanymi ludźmi. Poznaliśmy wiele nowych wspaniałych osób
i razem bawiliśmy się przy grach wszelakich, skupiając się głównie na tych zręcznościowych. Ponownie „Bonk" rozbił bank
okazując się wielkim hitem, podobnie jak „Loopin Louie" czyli
szalony pilot straszący kurczaki oraz plenerowy hit – „Molkky"
nazywany skandynawskimi kręglami. Z resztą w „Molkky" po
raz już kolejny zorganizowaliśmy turniej. Gry można było wygrać także w premierowym turnieju „Drwale w Lesie". Jeśli
chodzi o łączenie pokoleń to także super bawiła się pewna rodzina przy drużynowym „Bonku", gdzie dziadkowie, grali przeciw wnuczce i jej ojcu, kupa śmiechu i radości, wspaniale się to
oglądało i dla takich chwil właśnie działamy jako Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych „Kości".
Podsumowując, był to naprawdę intensywny weekend pełen zabawy radości i wspaniałych ludzi. Ludzi, którzy odkryli
wielki potencjał oferowany przez gry planszowe i terenowe,
wspaniale łączące pokolenia, a także wspaniale rozwijające
i dostarczające dobrej rozrywki dla każdego.
Dziękujemy wszystkim za miło spędzony czas i jak zawsze
zapraszamy na kolejne spotkania z planszówkami, o których
dowiecie się z naszego FB – fb.ME/smgpkosci, pamiętajcie polubić nas i do następnego.

Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych "Kości"
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wielkie planszówkowe granie w Puszczykowie

Spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

11

czerwca 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie wraz z Biblioteką Miejską im. M. Musierowicz w Puszczykowie zaprosili dzieci i młodzież z puszczykowskich przedszkoli
i szkół na bezpłatne spektakle profilaktyczne przygotowane przez Teatr ALERT z Wrocławia.

Wydarzenie zostało przygotowane i sfinansowane w ramach
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
Każdy z trzech prezentowanych spektakli kierowany był do
innej grupy wiekowej. Najmłodsi widzowie mogli obejrzeć „Karolcię”, która przybliżała zagadnienie radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach. Scenarzyści w prezentowanej adaptacji
książki Marii Kruger zawarli nie tylko znane elementy fabuły,
potrafili też wpleść do niej odpowiedzi na pytania: do kogo
zwrócić się w razie zagrożenia, jakie numery alarmowe warto
znać, gdzie można szukać pomocy. Dla uczniów w wieku 10-12
lat grupa ALERT przygotowała spektakl zatytułowany „Labirynt
przemocy”. Poruszał on problemy współczesnych dzieci i młodzieży: problem przemocy fizycznej i psychicznej w grupie rówieśniczej, uzależnienia od Internetu, wewnętrzne rozdarcie
pomiędzy chęcią bycia asertywnym a chęcią przypodobania się
grupie. „Labirynt przemocy” to przede wszystkim ukazanie
alternatywnego sposobu radzenia sobie, wyjścia z labiryntu
przemocy, poszukiwania sposobu na funkcjonowanie w grupie
bez przemocy. Krąg przemocy zostaje przerwany i bohaterowie dowiadują się i uczą jak można razem współdziałać. Dla

najstarszej grupy wiekowej przygotowano spektakl będący
adaptacją książki „My dzieci z dworca ZOO”. Było to nie lada
wyzwanie by na deskach sceny, w niewiele ponad godzinę,
opowiedzieć historię nastolatki wpadającej w uzależnienie od
narkotyków. Gdy poznajemy Kasię (tak w adaptacji ma na imię
główna bohaterka) widzimy młodą, ufną dziewczynę pragnącą
akceptacji i bycia zauważoną przez kogokolwiek. Uciekając od
domowego dramatu, samotności wpada w uzależnienie od
narkotyków. Pomimo próby walki z nałogiem i kolejnych detoksów dziewczyna na nowo wraca do znienawidzonego świata
dzieci z dworca ZOO. Dopiero śmierć przyjaciółki sprawia,
że Kasia znajduje siłę by po raz kolejny podjąć walkę z nałogiem. Do szczęśliwego zakończenia jest tu jednak bardzo daleko. Spektakl ostrzega przed zagrożeniem, jakim są narkotyki,
porusza też problem braku akceptacji, poczucia osamotnienia
i bezradności młodzieży wobec świata, w jakim przyszło im żyć.
O roli i istocie działań profilaktycznych nie trzeba chyba nikogo przekonywać. MOPS w Puszczykowie wybrał bardzo ciekawą formę realizacji tych działań. Jesteśmy przekonani, że
spektakle Teatru Profilaktycznego ALERT z Wrocławia nikogo
nie pozostawiły obojętnym na poruszane tematy.

KULTURA

BMCAK

pasje młodych czytelników
Autorką czerwcowej wystawy prac plastycznych w Bibliotece Miejskiej jest
Antonina Paetz, uczennica VI klasy SP2 w Puszczykowie. Tosia jest mistrzynią
pierwszego planu. Rysuje na ogół z wyobraźni, szybko, prawie linearnie... głównych bohaterów poszczególnych prac. Do tła początkowo podchodzi niechętnie, by po skończeniu pracy cieszyć się ze spójnej całości. Jest osobą bardzo
wrażliwą na los zwierząt, ma rozległą wiedzę na ich temat. Z łatwością przywołuje z pamięci cechy charakterystyczne rysowanych gatunków, dobrze radzi
sobie z proporcjami, poczuciem ciężaru koloru, cieniowaniem. Rysowanie,
szczególnie pierwszych planów sprawia jej wielką przyjemność. Warto wybrać
się w czerwcu do Biblioteki i samemu ocenić nieczęste połączenie dwóch stopni zaangażowania w rysunek.
BMCAK
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Dni Puszczykowa 2018

J

sceną. Obchody Dni Puszczykowa 2018 roku zakończyliśmy
koncertem zespołu Czesław Śpiewa, który w zaprezentowanych utworach zwrócił szczególną uwagę na uwrażliwienie na
drugiego człowieka oraz problemy współczesnego świata.
Dni Puszczykowa to nie tylko koncerty i występy na scenie.
To również okazja do tego, by poznać działające na terenie naszego miasta i w okolicy instytucje i organizacje pozarządowe,
a także firmy. W tym roku byli z nami: Klub Sportowy Las Puszczykowo, Komisariat Policji w Puszczykowie, OSP Puszczykowo,
Szpital w Puszczykowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie, Stowarzyszenie
Puszczykowo-Châteaugiron, Fundacja Czarodziejskie Serce,
Fundacja PARK oraz LUPA – Inkubator Artystyczny
i Spółdzielnia Socjalna, Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych KOŚCI oraz Stowarzyszenie Sportowe Akademia Teinsowa ANGIE.
Na uczestników Dni Puszczykowa czekały też takie atrakcje
jak: darmowe interaktywne zabawy dla dzieci, stretching na
murawie przygotowany przez panią Agnieszkę Gąsiorek i Sportotekę, losowanie niezwykle atrakcyjnych nagród w loterii
przygotowanej przez sponsorów.
Tegoroczne Dni Puszczykowa były też nie lada gratką dla
wielbicieli motoryzacji. Po naszym mieście krążył czerwony londyński autobus, zabierał on pasażerów na zwiedzanie Puszczykowa. Fundacja PARK przygotowała pokaz samochodu elektrycznego TESLA wraz z możliwością wylosowania krótkiej
jazdy próbnej. Carrera Cars Team oraz Tor Poznań Track Day
pod kierownictwem Dariusza Krupy przygotował pokaz luksusowych samochodów. Na wielbicieli nietuzinkowej klasyki czekał pan Mieczysław Czajka i jego Czajka GAZ 13 oraz pan Czesław Paczkowski prezentujący Forda Taunus’a.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami dobrze się bawili i współpracowali podczas święta miasta. Jak
zawsze dziękujemy naszym sponsorom, bez których program
Dni Puszczykowa nie mógłby być tak bogaty. Zapraszamy za
rok!

BMCAK

Fot: Ala Brączkowska

W tym roku czekały nas wyjątkowe dwa, a właściwie trzy dni
pełne różnorodnych atrakcji. Rozpoczęliśmy w piątek
8 czerwca próbą pobicia rekordu Polski w grupowym wyciskaniu
sztangi (piszemy o tym na str. 26). Rekord został ustanowiony,
a po sportowym wyzwaniu przyszedł czas na wspólną zabawę.
W sobotę 9 czerwca mogliśmy świetnie bawić się podczas
występów zaproszonych artystów. Swym familijnym programem estradowym „Kawa z mlekiem” bawił nas Robert Rozmus.
Magiczny pokaz tańca irlandzkiego przygotował zespół EtnoBalans. Wieczorem wysłuchaliśmy dwóch niezwykle energetycznych koncertów. Zespół Dikanda porwał nas w etniczną
podróż, prezentując niezwykle ciekawą mieszkankę języków,
dźwięków i barw. Radosny nastrój podsycił zespół Pectus, prezentując swoje największe hity, ciesząc fanów rewelacyjnym
występem.
W niedzielę 10 czerwca swymi umiejętnościami muzycznymi, tanecznymi zachwycały dzieci i młodzież z puszczykowskich
szkół i przedszkoli, uczestnicy zajęć prowadzonych przez Bibliotekę Miejską w Puszczykowie i nie tylko. Na scenie wystąpiła
grupa baletowa pod opieką pani Margot Lampy-Słabosz. Następnie mogliśmy podziwiać taneczny pojedynek dzieci i młodzieży z warsztatów tanecznych prowadzonych przez pana
Adriana Rzetelskiego. Nie zabrakło też najmłodszych czteroi pięcioletnich uczestników warsztatów ruchowych organizowanych przez Bibliotekę Miejską, dzieci zaprezentowały układ
przygotowany pod okiem pani Anieli Kokoszy. Wspaniale zaśpiewali dla nas niezwykle utalentowani finaliści międzyszkolnego konkursu „Festiwal małolata”. Zaraz za nimi na scenie
pojawiły się dzieci z przedszkola „Chatka Kubusia Puchatka”,
prezentując swój program i jak zawsze kradnąc serca widowni.
Mogliśmy wysłuchać też mini koncertu gitarowego przygotowanego przez uczniów pana Zenona Cioska.
Po atrakcjach przygotowanych przez dzieci i młodzież przyszedł czas na wieczorną część koncertową. Na koncert operetkowy „W krainie uśmiechu” zaprosili nas soliści Karolina Garlińska-Ferenc oraz Klaudiusz Kapłon. Znane i lubiane melodie
porwały do wspólnej zabawy publiczność zgromadzoną pod
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uż po raz kolejny Urząd Miasta Puszczykowa oraz Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie zaprosili na święto Miasta Puszczykowa.

DNI PUSZCZYKOWA 2018
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pokaz dziecięcych pasji
29 maja w SP nr 1 po raz pierwszy odbył się „Pokaz dziecięcych pasji”. Organizatorami były Dominika Musiał i Beata Markowska. Uczniowie przygotowali
w tym dniu krótkie prezentacje multimedialne, o tym, co lubią, co zbierają, co
ich interesuje i jakie mają hobby. Przynieśli też swoje dyplomy, puchary, medale i różne kolekcje oraz pokazali je wszystkim na przygotowanej wystawie. Prezentacje były bardzo ciekawe i interesujące. Serdecznie dziękujemy rodzicom
i opiekunom za przygotowanie swoich pociech. Dziękujemy również wychowawcom za pomoc w przygotowaniu dzieci i stoisk na wystawy. Dzieciom gratulujemy udanych prezentacji.
Agnieszka Sibilak
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jedynka z certyfikatem szkoły uczącej się

S

w prezentacji działań prowadzonych przez Szkołę
Podstawową nr 1 w ramach Klubu Szkół Uczących
Się, w szczególności dotyczących wykorzystywania
Analizy Prac Uczniów, wymianie doświadczeń i opinii na temat efektów stosowania praktyki. Uczestniczyli też w specjalnych warsztatach.
W ramach programu, realizowanego
od 2000 roku, prowadzone są kompleksowe działania na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty
z wykorzystaniem najlepszych wzorców zagranicznych. W ciągu 16 lat w programie uczestniczyło prawie 4000 szkół, zaś szkoleniami oferowanymi w ramach wszystkich komponentów „SUS” zostało objętych ponad 100 tysięcy nauczycieli.
Od początku roku szkolnego 2017/18 realizacja programu
„SUS” przebiega w nowych uwarunkowaniach, wynikających
z szerokich zmian w systemie polskiej edukacji. W związku
z tym część działań programu dopasowano do nowej sytuacji.

red

OŚWIATA

zkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie zdobyła
tytuł Szkoły Uczącej Się. Podsumowaniem dwuletnich działań była Konferencja Upowszechniająca
Praktyki Współpracy Nauczycieli zorganizowana
przez Jedynkę 8 czerwca br. To właśnie podczas
podsumowania konferencji Ewa Budzyńska, dyrektor SP nr 1 otrzymała certyfikat potwierdzający tytuł. Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a koordynatorką projektu w SP
nr 1 jest wicedyrektor Renata Kulka i nauczycielka
języka polskiego Agnieszka Molińska. Dwuletnie
działania prowadzili nauczyciele: Agata Akuszewska, Katarzyna Świniarska, Elżbieta Przybylska,
Beata Markowska, Dominika Musiał, Joanna Konieczna, Tomasz Mazur.
Na konferencję do naszego miasta przyjechało kilkudziesięciu nauczycieli z całej Polski. W trakcie spotkania brali oni udział

sportowy dzień rodziny w jedynce

P

odczas zajęć dużo mówiliśmy w tym roku o zdrowym żywieniu i aktywności sportowej. Korzystając z tego, że zbliża się
Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka, Samorząd Szkolny
SP nr 1 postanowił uczcić te uroczystości razem i właśnie na
sportowo. W piątek 25 maja, po rozgrzewce, uczniowie klas 1-3
wraz z rodzicami stanęli na linii startu. Konkurowały ze sobą
3 drużyny-kolory, każda miała swojego trenera-wychowawczynię. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwali Lucyna Dydzińska i Wiesław Bartkowiak. Były wyścigi rydwanów,
slalom pod nogami dorosłych, rzuty do celu, unihokej, kangury.
Dużo emocji wywołały też wyścigi rodziców na wieloosobowych nartach. Każdy wyścig zakończony był ogłoszeniem wyników dla poszczególnych drużyn. Zaangażowanie rosło z każdą minutą. Zawodnicy sprawdzili się i przestrzegali głównej

zasady „fair play”, dopingowali siebie nawzajem. Na zakończenie uczniowie dostali cukierki, a rodzicom dyplomy z podziękowaniem wręczyła Pani Dyrektor Ewa Budzyńska. Mamy nadzieję, że pozytywne emocje zostaną do następnego Sportowego
Dnia Rodziny.

Samorząd Szkolny SP1

dzień dziecka

4

czerwca w naszej szkole wszyscy uczniowie mieli swoje
święto. W tym właśnie dniu obchodziliśmy Dzień Dziecka.
Z tej okazji Rada Rodziców przygotowała dla dzieci wspaniałe
niespodzianki – każde dziecko dostało kulkę pysznych lodów
oraz kubek lemoniady. Wszyscy uczniowie zostali również za-
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proszeni przez Miasto Puszczykowo do hali widowiskowosportowej na przedstawienie teatralne pt: „Pchła Szchrajka”,
w wykonaniu Teatru Muzycznego w Poznaniu. Dziękujemy,
że o nas pamiętacie, fajnie jest być dzieckiem.

Agnieszka Sibilak
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ESCAPE ROOM

6

OŚWIATA

czerwca br. uczniowie klasy IIIe z SP nr 2 w Puszczykowie
wybrali się na wycieczkę do Poznania. Odwiedzili Stary Rynek. W południe wysłuchali hejnału i zobaczyli trykające się
koziołki na ratuszowej wieży. Dzień był słoneczny, więc nie zabrakło pysznych lodów, ale nie to było główną atrakcją wycieczki, którą uznali za najlepszą w ich życiu. Najważniejszym
punktem programu była wizyta w Escape Room przy ul. Ratajczaka 26 w Poznaniu. Nie sposób nawet opisać, co się tam
działo i ile temu towarzyszyło emocji. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy i przenieśli się do pokoi o tajemniczych nazwach: „Skarby Majów”, „Excalibur” oraz „Podwodny świat”.
Wejście do jednego z nich ukryte było w podłodze i aby w nim
się znaleźć należało zejść po drabince. Do innych wchodziło się
wprost z korytarzyka, ale zaraz po chwili drzwi były zamykane
i otworzenie ich było możliwe dopiero po odgadnięciu wielu
zagadek, łamigłówek i otwarciu zaszyfrowanych kłódek. Czas
przeznaczony na rozwiązanie tajemnic poszczególnych pokoi
wynosił 60 minut. Momentami było śmiesznie, momentami
strasznie. Grupie, która weszła do pokoju „Skarby Majów” groziło ogolenie „na łyso” przez grupę tubylców, jeśli uczestnicy
nie zmieszczą się w wyznaczonym czasie. Inne zadania też nie
były łatwe..., ale nic więcej nie zdradzimy, żebyście mogli się
tam wybrać i mieć przyjemność z udziału w takiej formie zabawy. Klasa IIIe poczuła, czym jest satysfakcja i smak zwycięstwa.
W trakcie wycieczki nie zabrakło również miejsca na edukację

lingwistyczną. Współorganizatorka wycieczki, Karolina Gromnicka – nauczycielka języka angielskiego przygotowała dla dzieci anglojęzyczne zadanie domowe w formie zabawy – krzyżówkę dotyczącą escape roomów, a w autokarze – w drodze do
Poznania i z powrotem powtarzała z uczniami poznane w bieżącym półroczu słownictwo dotyczące gier i zabaw.

Aleksandra Lewandowska i Karolina Gromnicka

MAŁY PATRIOTA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM
CZARODZIEJSKI ZAMEK!

M

iesiąc czerwiec jest czasem patriotycznej przygody dla
przedszkolaków z Przedszkola Publicznego Czarodziejski
Zamek w Puszczykowie. Pod hasłem "Małego Patrioty" nasze
dzieci uczestniczą w innowacyjnym programie edukacyjnym mającym na celu rozwijanie uczuć i postaw patriotycznych od najwcześniejszych lat życia. W atmosferze zaciekawienia wzbudzamy w dzieciach fascynację ziemią ojczystą oraz jej bogactwem.
Naszą intencją jest wzniecenie w dzieciach trwałego wewnętrznego zapału do poznawania Polski oraz wzbogacania jej
sobą poprzez twórcze działania i poszukiwania. W ramach prowadzonych zajęć dzieci dowiadują się kim byli nasi przodkowie
Słowianie, przygotowują podpłomyki z czarnuszką, odwiedzają
słowiańską osadę, słuchają pradawnej muzyki oraz poznają słowiańskie święta. Utrwalamy również podstawowe wiadomości
o Polsce, przekazywane z pokolenia na pokolenie legendy i ba-

śnie, oraz podziwiamy piękno polskiej przyrody. Dzieci dowiadują się, że Polska może się poszczycić dużą różnorodnością
flory i fauny ze względu na różne formy ukształtowania terenu.
Poznajemy również polskich odkrywców i podróżników, m.in.
Pawła Strzeleckiego, który jako pierwszy Polak odbył podróż
dookoła świata oraz Mieczysława Bekkera – konstruktora lekkich pojazdów, które ułatwiają poruszanie się astronautom po
Księżycu.
Przygodę z naszym przedszkolem proponujemy, aby rozpocząć poprzez zajęcia adaptacyjne w ramach Klubu Śmiałka
Umiałka. Więcej informacji pod numerem telefonu: 666-335330. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie Maluszki do
wspólnego odkrywania świata w Przedszkolu Publicznym Czarodziejski Zamek!

Aleksandra Kilian

obycie umila życie

8

maja 2018 r. w hotelu PARK nad Maltą w Poznaniu, odbył się
XIV finał międzygminnego konkursu „Obycie umila życie”.
Reprezentacja SP nr 1 z Puszczykowa w składzie: Marta Kołtoniak z kl.IIIa, Katarzyna Szłapka z kl.IIIa, Gabriela Dymarska
z kl.IIIb zajęła w nim II miejsce! Opiekunem drużyny była pani
Beata Łukowiak. Drużynę SP nr 1 dopingowały z widowni Zofia
Gruszczyńska, Joanna Frąckowiak oraz Aleksandra Wierzyńska z
klasy IIIa.
Celem, tego organizowanego od wielu lat konkursu, jest
propagowanie prawidłowych form towarzyskich obowiązujących w kulturalnym świecie. W tym roku konkurs odbywał się
pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – Polska w latach 1918-2018 – stulecie odzyskania niepodległości.
Uczestnicy konkursu muszą wykazać się zarówno wiedzą
teoretyczną, jak i praktyczną. W tegorocznej edycji zawodnicy
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odpowiadali nie tylko na pytania związane z savoir vivre, ale
także musieli podać nazwiska premierów Polski po 1989 roku
czy rozpoznać nazwy tańców polskich zaprezentowanych przez
Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie.

red
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Powtórka z matury na wesoło

P

Wszystko za sprawą grupy 25 jej byłych uczniów, którzy
w ten oryginalny sposób uczcili 50-lecie swojej matury, będącej
jednocześnie pierwszą maturą przeprowadzoną w tej szkole.
Jak pisał w zaproszeniu dr Jacek P. Barełkowski współinicjator spotkania: Czy to nie jest okazja do kolejnego koleżeńskiego spotkania? Ależ absolutnie TAK!
Jubileusz zorganizowano jak zwykle, wspólnie z Dyrekcję
LO. Oprócz abiturientów sprzed pół wieku w komisji sprawdzającej ich powtórkowe matury zasiadło także czworo ich byłych
nauczycieli z tamtych lat: Renata Stűrmer, dr Danuta Harasymowicz, Krzysztof Deptuła i Krzysztof Wyrembelski. Były dowcipne prezenty, jak i kwiaty – oczywiście goździki, tak jak przed
50-ciu laty.
Na początek odbyła się powtórka z matury - rzecz jasna na
wesoło, ale z zachowaniem reguł “prawdziwego” egzaminu
dojrzałości. Każdy dostał zieloną koniczynkę na szczęście, zasiadł przy pojedynczym stoliku i wypełniał arkusz z pytaniami
odczytywanymi przez dyrektora LO Przemysława Budzyńskiego. Jednak tym razem dyrektor przypominał, aby oddać arkusze niepodpisane, bo ta matura była... anonimowa. A pytania?
Jak to na maturze, różne a w tym przypadku raczej zabawne,
niż budzące grozę, ale o to przecież chodziło.
Po tak wielkim stresie wszyscy skorzystali z przekąski w postaci pysznych drożdżówek i „herbaty z wiadra” pitej z kubków
z okolicznościową inskrypcją. Później przyszedł czas na zwiedzanie swojej starej szkoły, która przypominamy mieściła się
w najstarszej części SP nr 2. Pierwsza w Puszczykowie matura
w 1968 r. odbyła się bowiem w tej szkole. Pierwsze dwie klasy
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8. ówczesnego liceum LO (razem 82 uczniów) pobierały naukę
w „tysiąclatce“, bo nowy budynek LO oddano do użytku dopiero w sierpniu 1968 r.
Odwiedzenie starych sal przywołało wiele wspomnień, i to
najczęściej wesołych.
– Czytelnikom Echa muszę wyjaśnić, że to nie było pierwsze
nasze spotkanie. W ciągu tego półwiecza zorganizowaliśmy już
20 takich zjazdów, w których zawsze uczestniczyło około
30 osób. Prawdziwym rarytasem okazał się być urodzinowy
kalendarz absolwentów przygotowany i ufundowany przez
byłego maturzystę Grzegorza Nowaka – mówi Wojciech Ewicz
– abiturient sprzed 50 lat i późniejszy zastępca burmistrza
Puszczykowa.
Później dla jubileuszowych abiturientów dzisiejsi licealiści
przygotowali krótki program artystyczny i rozdano pamiątkowe świadectwa maturalne. Po południu wszyscy przenieśli się
do hotelu Wielspin, gdzie przy daniach serwowanych przez
tamtejszego szefa kuchni rozpoczęła się już mniej oficjalna
część tego niecodziennego spotkania, okraszona m. in. oglądaniem zdjęć i filmów ze „starych dobrych czasów”. A rozmowom
nie było końca …
– Nasze lieceum było fenomenem. Nowootwarte, w małej
podpoznańskiej miejscowości, z młodymi nauczycielami, harcerstwem, teatrem szkolnym i oczywiście otwartymi na wiedzę
uczniami, którzy chcieli dokonać czegoś nowego w swoim młodym zyciu – dodaje J. P. Berełkowski.
Jubileuszowym maturzystom życzymy kolejnych
spotkań, w jak najliczniejszym gronie!
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owtórka z matury 1968 na wesoło, zwiedzanie swojej starej szkoły i oczywiście mnóstwo niespodzianek i wspomnień. Tak w największym skrócie można opisać to, co 8 czerwca br. działo się w LO
im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie.

LEKCJA ETYKI W SYNAGODZE

22

maja 2018 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Puszczykowie, uczęszczający na lekcje etyki mieli okazję wybrać się na wycieczkę do synagogi w Poznaniu.
To już druga tego typu wycieczka w ramach Projektu „Wielokulturowość” w tym roku szkolnym. W ramach pierwszej
uczniowie odwiedzili meczet. Tym razem gościła nas Gmina
Żydowska i dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na
temat judaizmu. Interesujący był także spacer ulicami starego
miasta w Poznaniu, w ramach którego dzieci zobaczyły m.in.
dawniejszą synagogę, przebudowaną w czasie II wojny światowej przez Niemców na krytą pływalnię dla żołnierzy Wermachtu. Przeszły ulicą Żydowską, zobaczyły budynek wzniesiony
przez Żydów dla Starców i Zniedołężniałych i odwiedziły Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa, gdzie poznały legendę
o skradzionych hostiach. Wycieczka bardzo się udała. Na zakończenie każde dziecko dostało swoje imię napisane po hebrajsku. Pogoda dopisała, więc przy okazji na Starym Rynku
znalazła się chwila na zjedzenie pysznych lodów.

Aleksandra Lewandowska

OŚWIATA

3e NA WARSZTATACH W ARTZAGRODZIE
Po raz kolejny, bo jest tam cudnie, 17 maja 2018 roku
uczniowie klasy IIIe ze szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie wybrali się na warsztaty do ArtZagrody w Dymaczewie
Starym. Gościnność i serdeczność Pani Moniki Kosickiej nie ma
sobie równych, a do tego bogata oferta zajęć sprawia, że to
miejsce jest bardzo atrakcyjne o każdej porze roku. Zajęcia kulinarne, stolarskie i ceramiczne dają dzieciom wiele radości.
Zimą piecze się tam pierniczki, teraz uczniowie piekli drożdżówki i chałki. Przed Bożym Narodzeniem robili drewniane
świeczniki na tealigt w kształcie choinek, teraz stojaczki do
zdjęć w kształcie motylków. Uczestnicy warsztatów musieli je
samodzielnie oszlifować i pomalować. Swoją kreatywnością
mogli się wykazać nie tylko zdobiąc je w przeróżny sposób, ale
i przy zabawie z gliną. Samo lepienie dało dzieciom wiele satysfakcji, ale efekt końcowy po wypaleniu w specjalnym piecu
w odpowiedniej temperaturze, które daje trwałość sprawia, że
nie tylko dzieciaki, ale i ich rodzice byli zachwyceni. Wizyta majowa na warsztatach zaowocowała pięknymi prezentami dla
Mam z okazji ich święta. Czas oczekiwania na upieczenie słodkości dzieci spędziły na swobodnych zabawach na świeżym
powietrzu. Teren jest duży, więc była możliwość gry w piłkę,
bieganie na beczce, chodzenia na miniszczudłach, itp. Dodat-

kową atrakcją były kiełbaski pieczone przy ognisku. Dzieci wróciły zadowolone i chętnie jeszcze raz odwiedzą to przesympatyczne miejsce.

Aleksandra Lewandowska

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM

8

czerwca o godzinie 10 po raz trzeci nasza szkoła wzięła
udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”.
Celem akcji jest propagowanie powszechnego czytelnictwa
i udowodnienie, że tysiące uczniów czytało książki w jednym
momencie.
62 % Polaków (powyżej 15 roku życia) nie czyta w ciągu
roku ani jednej książki, więc uczniowie biorąc udział we wspól-

20

nym czytaniu pokazali, że czytanie jest interesujące, potrzebne
– ma po prostu sens! Chcemy, by książka kojarzyła się z rozrywką, miło spędzonym czasem.
Rekord Polski z 2017 roku wynosił 459409 uczniów czytających w jednym momencie. Czy w tym roku udało się pobić
ten rekord?

Monika Grobelna
ECHO PUSZCZYKOWA - czerwiec 2018

Bursztynowy motyl 2018

N

Wręczenie nagrody odbyło się 4 czerwca, tradycyjnie
w Puszczykowie, w Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego
Fiedlera. Natasza Goerke otrzymała nagrodę za książkę „Tam”,
która jest literacką opowieścią o Nepalu, wydaną przez Wydawnictwo Czarne. Jury Konkursu im. Arkadego Fiedlera nagrodziło ją za piękną, literacką opowieść o Nepalu, pełną empatii do ludzi i odwiedzanych miejsc. W tym roku jury wybierało z 69. pozycji. Zasiadali w nim m. in. Arkady Radosław Fiedler
oraz Marek Fiedler.
N. Goerke pochodzi z Poznania, tu studiowała polonistykę
na UAM. Z kolei wiedzę o oriencie zdobywała podczas studiów
na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1984 r. wyjechała do Danii.
Odbyła dłuższe podróże do Indii, Tybetu i Nepalu.
– Nepal w moim przypadku jest miejscem, w którym zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Moje „tam” stało sie „tu”
– mówiła N. Goerke.
Laureatka debiutowała na łamach krakowskiego "bruLionu", gdzie opublikowała miniaturę "Skłonność (List do misia
w Skierniewicach)". W 1992 r. została wyróżniona w konkursie
literackim "Czasu Kultury". Autorka książek "Fractale", "Księga
pasztetów", "Pożegnania plazmy". Za książkę „47 na odlew”
była nominowana w 2003 r. do Nagrody Literackiej Nike.
W tym roku jury postanowiło także honorowo wyróżnić
książkę Wawrzyńca Popiel-Magnickiego, Adama i Konstancji
Pleskaczyńskich „Podróże nieodkryte. Dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego”.
Pomysł zorganizowania corocznych konkursów na najlepszą

książkę polskiego autora o tematyce podróżniczej i krajoznawczej zrodził się w Bibliotece Raczyńskich w trakcie obchodów
100. rocznicy urodzin Arkadego Fiedlera w 1994 roku. Fundatorem nagrody pieniężnej jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a statuetki Bursztynowego Motyla – zaprojektowanej i wykonanej w firmie Ania Kruk – Urząd Miasta Puszczykowa. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Raczyńskich.
Nagroda Bursztynowego Motyla przyznawana od 1996
roku honoruje corocznie polskiego autora najlepszej książki
o tematyce podróżniczej i krajoznawczej. Jej laureatami byli
m.in.: Jerzy Kukuczka, Jacek Pałkiewicz, Marek Kamiński, Ryszard Kapuściński, Elżbieta Dzikowska.

red

pRZEZ aFRYKĘ AUTEM NA PRĄD
– Niniejszym melduję, że można przejechać samochodem
elektrycznym przez Afrykę - napisał na swoim podróżniczym
blogu Arkady Paweł Fiedler. W sumie w Afryce jego afrykański LEAF z podróżnikiem na pokładzie, podczas 97 dni od
wyruszenia z Kapsztadu odwiedził 15 krajów, pokonał 15176
km, zużył średnio 9,5 kWh energii na 100 km, ładował się
dokładnie 100 razy (nie zawsze do pełna). Nie był ani razu
holowany.

red

rywalizowali w ratowaniu

D

rużyna OSP Puszczykowo w składzie Eliza Bałazy, Jadwiga
Nowicka, Kuba Haściło, Marcin Paul (przy ogromnym
wsparciu nieocenionego Tomasza Bąka) obroniła 15 miejsce
(na 32 drużyny z całej Polski) w Ogólnopolskich Mistrzostwach
w Ratownictwie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Natomiast w kategorii straży pożarnych puszczykowska drużyna uplasowała się na III miejscu. Zawodnicy rywalizowali
w ośmiu konkurencjach, sprawdzających ich wytrzymałość.
Między innymi rozgrzewka, triage, sztafeta retriagowa, zadymiona dyskoteka, czy bieg z pacjentem-workiem. Była też konkurencja nocna.
Drugiego dnia w Barczewie pojawili się, najczęściej mocno
zakrwawieni, pozoranci. 16 stacji rozstawionych po całym mieście sprawdzały umiejętności w przypadku postępowania
w anafilaksji, bólu klatki piersiowej, wstrząsie hipowolemicznym, zmiażdżeniu, postrzale i nagłym zatrzymaniu krążenia.
Ratownicy musieli poradzić sobie także z... poronieniem czy
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wesprzeć psychicznie niedoszłego samobójcę. Aby jeszcze bardziej urealnić konkurencje, jedną z nich przeprowadzono
w barczewskich wodociągach, gdzie oprócz wiedzy i umiejętności należało wykazać się odpornością na... delikatnie mówiąc
niezbyt przyjemne zapachy. Gratulujemy!

red
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INFORMACJE

atasza Goerke została uhonorowana w tym roku nagrodą Bursztynowego Motyla w XXIII Konkursie im. Arkadego Fiedlera. Laureatka jest prozaiczką i poetką mieszkającą w Hamburgu, Himalajach
i Gdańsku.

malta stong 2018

7

INFORMACJE

czerwca br. teren za kościołem parafii pw. św. Józefa
w Puszczykowie stał się areną zmagań maltańskich siłaczy.
Tego dnia odbyła się XVI edycja zmagań Malta Strong, których
uczestnikami byli podopieczni i kadra puszczykowskiego Domu
Pomocy Maltańskiej z Jerzym Pelowskim kierownikiem DPM
na czele.
Przygotowania do zmagań trwały od samego rana. Przykościelny ogród tego dnia zamieniono w prawdziwe pole walki,
ustawiono przeróżne przeszkody jak: worki z piaskiem, metalowe beczki, palety, taczki, murarskie rusztowania, olbrzymie
donice z.. miętą.
Do zmagań zaproszonych zostało 15 placówek. Przyjechały
zespoły ze wszystkich działających na terenie powiatu poznańskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy, a dodatkowo – dwie drużyny z Poznania
i jedna z Jastrowia. Rywalizowano w tajemniczo brzmiących
konkurencjach jak: wyciskanie szpuli, ściana murarza, dramat

barmana, spacer buszmena. Największe wrażenia towarzyszyły
konkurencjom znanym z zawodów Strong Manów, czyli przerzucanie opony oraz spacerze buszmena.
Dla wyczerpanych zmaganiami strongmanów organizatorzy przygotowali kaloryczny poczęstunek. Nie zabrakło chleba
ze smalcem, małosolnych ogórków, grochówki, ciasta, nie zapomniano też o napojach.
Na zakończenie tego emocjonującego dnia gratulacje zawodnikom składali: m.in. wicestarosta poznański Tomasz Łubiński, burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek oraz dyrektor
PCPR w Poznaniu Elżbieta Bijaczewska. Oprócz gratulacji siłacze
otrzymali także dyplomy, nagrody i okolicznościowe puchary.
Zawody Malta Strong odbyły się dzięki organizacyjnemu
i finansowemu wsparciu powiatu poznańskiego, Miasta Puszczykowa, Zgromadzenia Ducha Świętego oraz Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich.

red

Seniorzy w Sarbinowie
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maja br. 40-osobowa grupa puszczykowskich seniorów
wyjechała nad Bałtyk, na turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy do ośrodka „Bursztynowy Brzeg” w Sarbinowie.
Sarbinowo przywitało nas piękną, słoneczną pogodą oraz
pysznym obiadem przygotowanym w ośrodku. Wszyscy byli
ciekawi jak będzie się realizować nowy program posiłków,
zmiana z trzech posiłków tradycyjnych na tzw. szwedzki stół –
śniadania i obiadokolacje. Okazało się, że przystosowaliśmy się
do tej zmiany.
Codziennie o godz. 8.00 na promenadzie przy plaży puszczykowscy seniorzy chętnie ćwiczyli poranną gimnastykę „pod
batutą” Marii Kędzierskiej.
Drugiego dnia pobytu właścicielka zorganizowała nam wieczorek taneczny. Kto miał siły i chęci pląsał do woli.
Zorganizowano też wycieczkę do Dobrzycy, gdzie zwiedzano unikatowe ogrody. Uczestnicy wrócili zachwyceni. Pod ko–
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niec pobytu zorganizowano ognisko w pięknej scenerii ośrodka.
Było pieczenie kiełbasek i chleba, a wspólną zabawę i śpiewy rozpoczęliśmy piosenką „Z młodej piersi się wyrwało....”, co
świadczyło o stanie psychicznym i fizycznym uczestników wypoczynku oraz życiodajnym wpływie nadmorskiego klimatu.
Wyjazd do Sarbinowa na turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy był możliwy dzięki dotacji Burmistrza Miasta Puszczykowa oraz Oddział Rejownowy PZERiI w Puszczykowie.
W imieniu wszystkich uczestników serdecznie dziękujemy.

Sekretarz Zarządu
Krystyna Sakwa-Jakubowska
Wyjazd rehabilitacyjny Dąbki (Dom Maria)
pierwsza wpłata i zapisy
27 czerwca 2018 r. – 40 osób
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 – 18 – część A.

INFORMACJE

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1073 ze zm.), oraz uchwały Nr 131/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016r. zmienionej Uchwałą Nr 184/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 lutego 2017 r.
zawiadamiam: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 – 18 – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2.07.2018 r. do 30.07.2018 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy
ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Z projektem w.w. planu miejscowego będzie można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Puszczykowa, znajdującym się na stronie internetowej miasta Puszczykowa www.puszczykowo.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.07.2018 r.
o godz. 15:00 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie przy ul. Podgórnej 21.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenie
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi - uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2018 r.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r, poz.
1405 ze zm.) informuję, że z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji
mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym - do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
20.08.2018 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 – 18 – część B.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1073 ze zm.), oraz uchwały Nr 131/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr 184/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 lutego 2017 r.
zawiadamiam: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 – 18 – część B wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 2.07.2018 r. do 30.07.2018 r, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej
4, budynek A, pokój nr 2, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Z projektem w.wym. planu miejscowego będzie można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Puszczykowa, znajdującym się na stronie internetowej miasta Puszczykowa www.puszczykowo.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.07.2018 r.
o godz. 16:00 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie przy ul. Podgórnej 21.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi - uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2018 r.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz.
1405 ze zm.) informuję, że z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji
mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym - do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
20.08.2018 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
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Historia piłki nożnej w Puszczykowie

J

HISTORIA

uż od początku XX wieku puszczykowska młodzież i przyjezdni letnicy grali w piłkę nożną na zaimprowizowanych boiskach do piłki nożnej. Powstawały one w lasach i na skraju pól.

Proceder ten znany jest zresztą do dzisiaj. Swego czasu sam
grałem w piłkę na boisku, które było wytyczone w lesie w okolicy ulicy Leśnej i Mazurskiej. Takie samowolne boiska powstawały zresztą w całym Puszczykowie. Wraz z boiskami powstawały liczne lokalne amatorskie drużyny piłkarskie.
Pierwsze profesjonalne boiska do gier w Puszczykowie znajdowały się przy Letnisku Silva, przy ulicy Poznańskiej i przy Letnisku Młodzieży Kupieckiej, przy ulicy Cienistej na początku
XX wieku. Właściciele tych obiektów chcieli sprowadzić do siebie jak największą ilość klientów, przez co urozmaicali swoją
ofertę. Z czasem z tych boisk zaczęły korzystać kluby sportowe
i towarzystwa gimnastyczne, wynajmujące boiska na okres rozgrywek.
Pierwszym puszczykowskim klubem piłkarskim, który powstał w okresie międzywojennym, była drużyna „Klubu Sportowego Orkan”. Jak wspominał Sławomir Leitgeber „Stali się
jednak przedmiotem niewinnych kpin i docinków, gdy przed
pierwszym meczem z drużyną mosińską rozlepili wszędzie
w miejscach widocznych zawiadomienia o jego terminie, napisane ręcznie. Na obwieszczeniach bowiem napisali „Klup sportowy Orkan w Puszczykówku". Prześmiewcom wystarczyła ta
nieszczęsna literka w nazwie”.
Po II wojnie światowej pierwszą drużyną piłkarską jaka powstała w Puszczykowie była drużyna „Orkan Puszczykowo”.
8 września 1946 r., piłkarze rozegrali nawet mecz w Puszczykowie z K.S Polskie Radio, dwie bramki dla puszczykowskiej drużyny zdobyli Wacław Matuszak i Roman Sell. Drużyna K.S Polskie Radio zdobyła aż sześć bramek. Następny mecz Orkanu
z K.S Polskie Radio rozegrany został na boisku w Puszczykowie
w dniu 24 sierpnia 1947 roku. Tym razem zawody skończyły się
zwycięstwem drużyny Orkanu 4:0.
W Puszczykowie w domkach należących do kolei i stojących
niedaleko stacji kolejowej w Puszczykowie, mieściła się baza
treningowa poznańskiego Kolejarza, czyli drużyny Lech Poznań. Zawodnicy mieszkali w domkach, które znajdowały się
w lesie przy torach. Trenowali tężyznę fizyczną biegając po
puszczykowskich lasach. Co ciekawe, jeden z tych domków
przetrwał do dzisiaj.
Wraz z utworzeniem miasta Puszczykowa w 1962 roku powstał plan zagospodarowania przestrzennego dla całej miejscowości. Boisko do piłki nożnej miało powstać między ulicą
Mazurską, a Pomorską, ale w wyniku braku funduszy teren ten
od 1962 zarastał drzewami i powstał tam las.
W wiejskim Puszczykowie na początku lat pięćdziesiątych
działał Ludowy Zespół Sportowy „Junak”, w którym działała
sekcja piłki nożnej. Boisko do piłki nożnej znajdowało się przy
ulicy Mickiewicza. Pierwszy LZS założono w 1946 roku we wsi
Czarnowąsy, w dzisiejszym województwie opolskim. Początkowo LZS podlegał Inspektoratowi Wychowania Fizycznego i
Sportu przy Zarządzie Głównym Związku „Samopomoc Chłopska”. Jeszcze przed 1950 rokiem, w wyniku szybkiego rozwoju
ruchu Ludowych Zespołów Sportowych, utworzono struktury
wojewódzkie i powiatowe. Przy Samopomocy Chłopskiej natomiast istniały rady sportu wiejskiego. W Puszczykowie do LZS

należało około pięćdziesięciu chłopaków.
W lutym 1975 roku zostało założone Towarzystwo Krzewie–
nia Kultury Fizycznej „Las Puszczykowo”. Założycielami byli
Wojciech Chlebda i Leopold Lipiński. Dnia 18.05.1975 roku „Las
Puszczykowo” rozgrywa swój pierwszy mecz piłki nożnej z drużyną ze Starego Puszczykowa i zwycięża 4:1, bramki zdobyli:
Baranowski, Wolniewicz, Marchewka, Lipiński. W roku 1976
kierownik drużyny, Ignacy Demuth, zgłosił Klub Piłkarski Las
Puszczykowo do rozgrywek C klasy. W kolejnych latach „Las
Puszczykowo” balansował pomiędzy klasą A i B. Niestety kroniki drużyny z lat 70. i 80. zaginęły. Dopiero w 2012 roku Las
Puszczykowo, pierwszy raz w ponad 36-letniej historii, awansował do Klasy Okręgowej. Pierwszym trenerem jakiemu udało się wprowadzić zespół do Klasy Okręgowej jest Łukasz Wojciechowski.
Zachęcam wszystkich do kontaktu ze mną pod numerem
508 467405 bądź o napisanie pod adres poczty elektronicznej
krzyzanskimaciej@gmail.com. Poszukuję wszelakich pamiątek,
zdjęć, dokumentów związanych z historią Puszczykowa i jego
mieszkańców.

Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego
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wyniki sportowych dni puszczykowa

S

portowe Dni Puszczykowa trwały od 12 maja. Pierwsza wystartowała siatkówka plażowa, o której
pisaliśmy w poprzednim numerze Echa Puszczykowa. Po siatkówce do rywalizacji stanęli piłkarze, brydżyści, szachiści, a rekreacyjnie spędzili czas rowerzyści, wędkarze i kajakarze.
W turnieju piłki nożnej zwyciężyła drużyna z Puszczykowa
IMPAKT.
Szachiści startowali w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, kategoria młodzieżowa, kategoria OPEN. W pierwszej
z nich najlepsi okazali się Bernard Zenker, Wiktor Niemczal i
Michał Zagórski. Wśród młodzieżowców najlepszy okazał się
Paweł Malkowski, zaś w kategorii OPEN najlepszy okazał się
Andrzej Frąckowiak, przed Kazimierzem Malkowskim i Jarosławem Owsiannym.
W turnieju brydża sportowego pierwsze miejsce zajęła para
Elżbieta Kamińska/Małgorzata Węglewska. Drugie miejsce
ex aequo zajęły pary Andrzej Kucharski/Adam Meller oraz Jan
Kalicki/Jerzy Wilczek. Miejsce czwarte przypadło parze Zdzisław Konieczny/Roman Sadowski.
Kajakarze wzięli udział w spływie rzeką Wartą z Radzewic
do Puszczykowa. Zwodowało się 30 kajaków, pogoda początkowo była piękna, ale tuż przed Rogalinkiem lunęło tak potęż-

nie, że z kajaków trzeba było wybierać wodę. Na szczęście na
przystani w Puszczykowie czekało już rozpalone ognisko, przy
którym można było osuszyć przemoczone ubrania, rozgrzać się
kawą i herbatą oraz posilić kiełbasą z ogniska i pajdą chleba ze
smalcem.
Z kolei rowerzyści przejechali szlakami Wielkopolskiego
Parku Narodowego z Puszczykowa do Jezior, dalej nad Jeziorem Góreckim do Górki, Jeziora Jarosławiec i z powrotem do
Puszczykowa. We znaki dały się suche, piaszczyste drogi,
w których zapadały się koła rowerów - nagrodą jednak były
pachnące lipy, lasy pełne świergoczących ptaków i bajkowe
widoki. Na mecie na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy
Kościelnej również czekało ognisko.
Sportowe Dni Puszczykowa trwały od maja do czerwca.
Dziękujemy wszystkim za udział w organizowanych przez nas
zawodach i imprezach rekreacyjnych. Kolejne już niebawem.

Joanna Hejnowicz / główny specjalista ds. sportu

Złoto na macie
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SPORT

kwietnia 2018 r. odbył się Ogólnopolski Turniej Judo
o Puchar Wójta Gminy Lipno. To zawody, w których rywalizują zawodnicy z całej Polski. Nie inaczej było w podczas tej
edycji, która zgromadziła około 500 zawodników, z ponad
30 klubów.
Zawody z najlepszym do uzyskania wynikiem zakończyła
judoczka z Puszczykowa Katarzyna Kędzierska z klubu „Akademia Judo Poznań”. Kasia po zaciętych walkach zwyciężyła
wszystkie konkurentki i rzecz jasna stanęła na najwyższym
stopniu podium udekorowana złotym medalem.
Gratulujemy!

red

Ogólnopolski Turniej Młodzików

W

Poznaniu odbył się ostatni przed wakacjami ogólnopolski
turniej młodzików i młodzików młodszych. Do ośrodka
Fair Playce wybrało się dwóch naszych zawodników Grzegorz
i Tadziu Janaszkowie. Chłopcy świetnie spisali się w grze podwójnej. Tadziu w parze z zawodnikiem UKS Smecz Konin Adamem Winciaszkiem zajęli drugie miejsce w kategorii młodzików
młodszych. W młodzikach brąz wywalczył Grzesiu Janaszek
grając w parze z zawodnikiem z Bytowa. W singlu Tadziu rozpoczął bardzo obiecująco, pokonując turniejową „dwójkę”
z Kędzierzyna- Koźle, ale w ćwierćfinale, po wyrównanym spotkaniu musiał uznać wyższość rywala.

PTS

Rozgrywki koszykarskie rozstrzygnięte

P

uszczykowska Liga Koszykówki trwała od października
2017 do czerwca 2018. Udział wzięło w niej siedem drużyn. Bezkonkurencyjna okazał się zespół NO NAME, drugie
miejsce zajęli NIEZNISZCZALNI, zaś trzecie - GLADIATORZY.
Jeden punkt mniej od Gladiatorów zdobyli BASKETBALL KILL A Z . Pi ąte m i ej sc e z a ję ł y T R Z Y S ŁON I E , z a ś s zós te
STREETSHIT BASKETBALL. W połowie sezonu do stawki dołączyły DC FINANSE, które ostatecznie zajęły siódme miej-
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sce. Turniej finałowy odbył się 9 czerwca - podczas Dni Puszczykowa. Nagrody wręczał burmistrz miasta Puszczykowa
Andrzej Balcerek wraz z gościem - burmistrzem Szklarskiej
Poręby Mirosławem Grafem. Gratulujemy wszystkim bez
wyjątku i dziękujemy za udział, fantastyczną atmosferę
i sportową walkę.
Zapraszamy za rok!!!

Joanna Hejnowicz / główny specjalista ds. sportu
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rekord w wyciskaniu sztangi ustanowiony

P

róba pobicia rekordu Polski w godzinnym, zespołowym wyciskaniu sztangi zakończyła się sukcesem.
8 czerwca br. team w składzie: Mateusz Czerniak, Ksawery Mielcarek, Marek Kucz, Olek Sypniewski,
Ryszard Zabrzewski, Przemysław Jakubowski, Piotr Hildebrandt, Jakub Sokół i pomysłodawca Robert
Sokół unieśli sztangę 3664 razy, uzyskując wynik 186 083 kg.
pojawiły się wyniki: 3664 uniesień i rezultat
186083 kg po stronie teamu Impulsu i 2664
uniesienia i wynik 127882 kg po stronie ekipy
widzów.
Po zakończeniu próby wszyscy mogli skosztować olbrzymiego tortu podarowanego
przez Jacka Błaszkowiaka, na którym znalazła
się słodka figurka siłacza wyciskającego
sztangę.
Organizatorzy przygotowali też niespodziankę dla wszystkich. Przed halą mogli obejrzeć pojazdy Sebastiana i Ksawerego Mielcarków – Ferrari F12, i Opla
Corsę 3.0 V6, którą Ksawery ściga się w wyścigach na 1/4 mili.
Siłacze trenujący w Impulsie już drugi raz pobili rekord.
W październiku ubiegłego roku pobili ustanowili go w wyciskaniu sztangi przez 24-godziny non stop.
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8 czerwca br. o godz. 20, sala widowiskowo
-sportowa zapełniła się kibicami oraz chętnymi do
zmierzenia się z siłaczami trenującymi w Impulsie.
Zgodnie z planem wydarzeń na scenie zainstalowano dwa stanowiska. Na jednym wyciskali
zawodnicy Impulsu, a na drugim drużyna widzów. Jak mówił Robert Sokół, dzięki rywalizacji
próba miała być jeszcze bardziej widowiskowa
i taka była.
Jednak zanim na ławeczkach położyli się
siłacze widzowie mogli oklaskiwać chętnych
(zgłosiły się panie i panowie), którzy próbowali swoich sił
w podnoszeniu tzw. czajnika.
Właściwa próba, nadzorowana przez specjalną komisję rozpoczęła się o godz. 21:00. Widzowie obserwowali wyniki
on line na dużym monitorze. Po gromkim odliczaniu ostatnich
sekund, punktualnie o 22 zatrzymano zegar i na monitorze

kolejny sukces teamu sportoteki
Drużyna Sportoteki pod nazwą „Orki z Majorki”
(w składzie: Maja Morawska, Basia Kalinowska, Marta
Konik, Piotr Sokólski, Franek Łuczak, Konstanty Malanowski) zajęła VI miejsce po kolejnym świetnym występie w półfinałach Talentiady tenisowej i dzięki temu
awansowała do fazy finałowej, którą zaplanowano na
16-17.06 w Radomiu.
Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia na finałach Talentiady!
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Wielkopolska Liga MŁODYCH Talentów
Najmłodsi badmintoniści sekcji badmintona PTS Puszczykowo zakończyli sezon w pobliskim Kleszczewie na turnieju badmintona z cyklu Wielkopolskiej Ligi Młodych Talentów. Na zawody wybrało się 6 naszych zawodników w składzie: Fabian Grąs
i Antek Janaszek kategoria U-9 oraz Maksymilian Duszczak,
Stefan Taratajcio, Jasiu Gawroński i Tadziu Janaszek. Mimo, że
dla większości naszych sportowców był to pierwszy wyjazdowy
turniej, to każdy z zawodników odnotował co najmniej jedno
zwycięstwo. Najlepiej poszło Tadziowi, który nie miał sobie równych w kategorii U-11 i wygrał bez straty seta cały turniej. Pozostałe osoby uplasowały się na miejscach 5-8 i 9-12 .
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Sukcesy badmintonistów
ardzo udany start odnotowali puszczykowscy badmintoniści na Krajowym Turnieju Juniorów i Młodzików w Polanowie koło Koszalina. W zawodach wystartowało trzech naszych
zawodników: Marysia Leciej, Wojtek Pawlik i Kuba Kędziora.
Najlepiej spisał się Wojtek, który do Puszczykowa wrócił bez
porażki w singlu i w grze podwójnej z Kubą Kędziorą. Kuba
poza złotem w deblu z Wojtkiem dorzucił jeszcze brąz w singlu.
Marysia Leciej nie miała szczęścia w losowaniu i jak się później
okazało już w grupie trafiła na zwyciężczynie całego turnieju,
z którą jednak stoczyła zacięty pojedynek i z bilansem jednej
porażki i jednego zwycięstwa zakończyła turniej.
Tydzień po juniorach, w pobliskim Tarnowie Podgórnym,
na Mistrzostwach Polski w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady

Młodzieży w sportach halowych rywalizowali Juniorzy Młodsi.
Trójka reprezentantów PTS-u w składzie Kajetan Jeziak, Jakub
Standar i Jakub Mikołajczak zmagania rozpoczęli już w piątek.
Ogromny sukces odniósł Kajetan Jeziak zdobywając dwa medale Olimpiady. W grze mieszanej w parze z Dominiką Chojnacką z Dolnego Śląska, Kajtek wywalczył złoty medal nie tracąc seta w całym turnieju. W singlu chłopców, Kajtek zdobył
brązowy medal ulegając w półfinale zawodnikowi z Kędzierzyna-Koźle. W turnieju dobrze zaprezentował się Kuba Standar,
który w grze pojedynczej i w deblu dobrnął do 1/8 finału. Kuba
Mikołajczak w grze podwójnej i mieszanej zameldował się
1/16 finału.
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Otwarte Mistrzostwa Puszczykowa w Badmintonie
22 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej odbyły się
Otwarte Mistrzostwa Puszczykowa w Badmintonie. Frekwencja przekroczyła oczekiwania organizatorów i w turnieju wystartowało ponad 80 osób, w kilku kategoriach wiekowych.
Wśród nich bardzo liczna grupa 32 zawodników PTS Puszczykowo, w których nie zabrakło najmłodszych zawodników (niespełna 6-letnich dzieci grających w kategorii U-9) jak również
doświadczonych zawodników z trenerami puszczykowskiej
sekcji na czele.
Medalowe pozycje zawodników PTS:
Tadziu Janaszek – I miejsce – kategoria U-9
Jakub Krakowski – I miejsce – kategoria A
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Kuba Standar – I miejsce – junior młodszy i w grze podwójnej
w kategorii A
Jakub Janaszek/Paweł Niewoliński – I miejsce w grze
podwójnej
Witold Styła – II miejsce – kategoria A
Mateusz Kędziora – II miejsce – kategoria OPEN
Przemek Janaszek/Mateusz Kędziora – II miejsce w grze
podwójnej
Paweł Bakun/Paweł Pieluszyński – III miejsce w grze podwójnej
Jakub Mikołajczak – III miejsce – junior młodszy
Wojtek Pawlik – III miejsce – kategoria OPEN
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