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jomymi. Szczegółowy program znajdziecie Państwo w tym
wydaniu Echa, na specjalnej ulotce, dołączonej do numeru.
Zdecydowaliśmy się na taką formę podania programu ze
względu na jego obszerność. Oczywiście szczegółowe informacje na temat programu i wszelkich aktualności będziemy
podawać także na naszej stronie internetowej i profilu facebookowym, ale dla zwolenników tradycyjnych form przygotowaliśmy tę ulotkę. Moim zdaniem, program tegorocznych Dni Puszczykowa jest interesujący i jestem przekonany, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Tradycyjnie
na scenie nie zabraknie gwiazd znanych z telewizyjnych
ekranów, bo to dla wielu z nas najlepsza okazja do zobaczenia ich na żywo, niemal na wyciagnięcie ręki. W tym roku
będą to zespół Pectus, Czesław Mozil czy Robert Rozmus.
Podczas Dni Puszczykowa scena dostępna jest tradycyjnie
także dla naszych lokalnych artystów, tych najmłodszych
i starszych, dla których ten występ będzie dawał możliwość
pokazania swoich umiejętności przed szerszą publicznością.
Dla najmłodszych mieszkańców przygotowaliśmy największy w Polsce dmuchaniec. Cały weekend dzieci będą
mogły z niego korzystać bezpłatnie. Zapraszamy na przejażdżkę po Puszczykowie londyńskim autobusem, tzw. piętrusem, który zawiezie Państwa w ciekawe i możliwe, że dla
niektórych zaskakujące miejsca. Do naszego miasta przyjadą też food trucki, z których serwowane będą aromatyczne
i pyszne dania kuchni m.in. włoskiej, francuskiej i amerykańskiej.
Jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich puszczykowian, bo Dni naszego pięknego miasta to idealna okazja,
aby spotkać się ze znajomymi i miło spędzić czas. Dlatego
przyjdźmy wszyscy, zabierzmy ze sobą rodziny, znajomych
przyjaciół i wspaniale się bawmy!
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aj i czerwiec to wspaniały, wiosenny okres, pełen festynów i pikników. W tym roku dodatkowo z letnią
pogodą. Pierwszą potężną dawkę festynowo-piknikowych
atrakcji mamy już za sobą, a ich kulminajcja, czyli Dni Puszczykowa tuż, tuż.
W weekend 19 maja w naszym mieście od rana odbywały się ciekawe, różnorodne wydarzeniach. Można było wybierać wśród imprez sportowych, rodzinnych, przeznaczonych dla najmłodszych czy muzycznych koncertów. Kilka
z tych imprez ma już swoją tradycję i rokrocznie gromadzi
na starcie liczne grupy puszczykowian, inne odbyły się po
raz pierwszy i spotkały się z pozytywnym odbiorem. Miałem
przyjemność uczestniczenia we wszystkich i przyznaję, ledwo zdążałem. W sobotni poranek, najwcześniej wystartowała impreza Mali komandosi – survival kids. Po raz pierwszy w Ośrodku Impuls, pod okiem doświadczonych instruktorów, najmłodsi próbowali swoich sił na tamtejszym terenowym torze przeszkód. Sądząc po zadowolonych minach
najmłodszej grupy i dumnych ze swoich pociech rodziców,
mogę przypuszczać, że to kolejna impreza, która zagości
w kalendarzu puszczykowskich wydarzeń (patrz str. 28).
Z kolei Olimpiada Przedszkolaka ma już swoją kilkuletnią
tradycję. Kilkadziesiąt roześmianych maluchów skaczących,
strzelających gole, przeciągających linę czy po prostu wesoło się bawiących na przygotowanych licznych stanowiskach,
robiło fantastyczne wrażenie i było potężną dawką pozytywnej energii na dalszy ciąg dnia. W tym roku dodatkową
atrakcją dla maluchów, a przypuszczam, że i dla wielu dorosłych, była możliwość spotkania Olimpijczyka z Pekinu 2008,
Tomasza Szewczyka, który osobiście wręczał małym sportowcom medale za udział w Olimpiadzie Przedszkolaka
(relacja z Olimpiady Przedszkolaka znajduje się na str. 29).
Po sąsiedzku z maluchami rywalizowali, już bardziej na
poważnie, siatkarze plażowi, ponieważ na piaszczystym boisku obok Orlika na Nowym Osiedlu odbywał sią turniej
w tej dyscyplinie w ramach Sportowych Dni Puszczykowa
(relację z tych zawodów znajdziecie na str. 28).
19 maja odbyła się też Majówka z rowerem zorganizowana pod hasłem „EKOmobilne Puszczykowo” i chociaż nazwa wskazywała na to, że powinniśmy na nią przybyć rowerem, to nawet piesi mogli znaleźć na niej coś interesującego
dla siebie. Podczas majówki miłośnicy BMX-ów mogli spróbować swoich sił na specjalnie rozłożonym dla nich torze
tzw. pump–trucku (o Majówce z rowerem przeczytacie na
str. 10) . „Śmigająca" po nim młodzież utwierdziła mnie
w przekonaniu, że decyzja o budowie stacjonarnej wersji
takiego pump-trucka na terenie przy Orliku na Nowym
Osiedlu była jak najbardziej słuszną decyzją, a pieniądze na
ten cel zostały już zarezerwowane w budżecie naszego miasta. Generalnie podczas takich imprez najlepiej widać jak
bardzo popularny jest w naszym mieście rower. Akcentem
kończącym ten pełen wrażeń weekendowy dzień był potrójny koncert, zorganizowany w naszej hali widowiskowo-sportowej.
Weekend 19 maja był rozgrzewką przed zbliżającymi się
wielkimi krokami Dniami Puszczykowa, które będziemy
świętować 8-10 czerwca br., a na które już dzisiaj serdecznie zapraszam wszystkich puszczykowian z rodzinami, zna-
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 41. SESJI RADY MIASTA
PUSZCZYKOWA PRZEPROWaDZoNEJ 24 IV 2018 R.
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Uchwała Nr 309/18/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej.
§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, nieruchomości
z przeznaczeniem na tereny zielone, położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 504/1, o powierzchni 303 m².
Uzasadnienie: Dotychczasowy wieloletni dzierżawca działki będącej przedmiotem niniejszej uchwały zwrócił się
z prośbą o zawarcie umowy dzierżawy na
kolejny okres czasu. Przepis art. 18 ust.
2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym określa, że
uchwała rady gminy jest wymagana
w przypadku, gdy po umowie zawartej na
czas oznaczony do 3 lat strony zawierają
kolejne umowy, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość. Wobec powyższego podjęcie uchwały uznaje się za
zasadne.
Uchwała Nr 310/18/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy
Poznańskiej.
§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka
nr 570/4, o powierzchni 0,0346 ha, obręb
Puszczykowo.
Uzasadnienie: Zgoda na przyjęcie darowizny, podobnie jak nabycie nieruchomości, wymaga stosownej uchwały Rady
Miasta. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie
w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna,
Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 strefa A, zatwierdzony Uchwałą
Nr 171/12/VI Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 października 2012 r., zgodnie,
z którym przedmiotowa działka jest przeznaczona pod tereny zabudowy usługowej
i mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczo–

nej symbolem U/MW. Działka nr 570/4
stanowi własność Skarbu Państwa. Po wygaszeniu prawa trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, darowizny przedmiotowej
nieruchomości dokonuje starosta, wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - za zgodą wojewody.
Działka nr 570/4 jest dla Miasta Puszczykowa niezbędna do realizacji celu publicznego, jakim jest zapewnienie lepszej komunikacji w rejonie terenów sportowo
-rekreacyjnych Miasta oraz zapewnienie
miejsc postojowych dla obsługi terenów
usługowych. Wobec powyższego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.
Uchwała Nr 311/18/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie
przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Puszczykowie
w rejonie ulicy Mickiewicza, oznaczon e j e w i d e n c y j n i e j a ko d z i a ł k a
nr 2189/7, obręb Puszczykowo.
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie
przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości,
położonej w Puszczykowie, oznaczonej
ewidencyjnie jako działka nr 2189/7, o powierzchni 0,1285 ha, obręb Puszczykowo.
Uzasadnienie: Wyrażenie zgody na
nabycie przedmiotowej części nieruchomości związane jest z realizacją zadań
własnych Miasta, obejmujących między
innymi sprawy gminnych dróg, ulic oraz
organizacji ruchu drogowego. Podjęcie
uchwały w niniejszej sprawie umożliwi regulację stanu prawnego części nieruchomości zajętej pod drogę równoległą do
ulicy Mickiewicza oraz umożliwi wielu posesjom dostęp do drogi publicznej bez
konieczności ustanawiania służebności
drogowej. Wobec powyższego, podjęcie
niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Uchwała Nr 312/18/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta
Puszczykowa.

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne
przejęcie przez Miasto Puszczykowo
do gminnego zasobu nieruchomości części nieruchomości gruntowej położonej
w Puszczykowie, o powierzchni 0,0040
ha, obręb Niwka.
Uchwała Nr 313/18/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Klasztornej.
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż
w drodze przetargu nieograniczonego
dwóch nieruchomości, stanowiących własność Miasta Puszczykowa o powierzchni
0,1622 ha i 0,1200 ha, obręb Puszczykowo Stare.
Uzasadnienie: Przeznaczone do
sprzedaży działki stanowią własność Miasta Puszczykowa. W aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej,
Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka
Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego WIELSPIN - strefa A, zatwierdzonym Uchwałą
Nr 101/11/VI Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 18 października 2011 r. – działki
nr 842 i 843 przeznaczone są pod tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(oznaczone symbolem 1MN). Z analizy
rynku nieruchomości wynika, że nieruchomości o areałach zbliżonych do przedmiotowych - cieszą się dużym zainteresowaniem. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż powyższych nieruchomości umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej, zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie o gospodarce
nieruchomościami.
Uchwała Nr 314/18/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.
Uzasadnienie: Dostosowano dane do
uchwały budżetowej.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 42. i 43. sesję Rady Miasta Puszczykowa, które odbędą się 29.05.2018 r. i 19.06.2018 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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kontynuacja rozmów w sprawie budowy tunelu

P
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Jak wskazywali projektanci technicznie takie rozwiązania jest
możliwe, choć bardzo trudne do realizacji z uwagi przede
wszystkim na liczne kolizje z urządzeniami kolejowymi i bliskość zabudowań. Wadami tego rozwiązania są również: konieczność wykupu kilku nieruchomości, brak możliwości
uwzględnienia przejazdu dla rowerzystów bez bardzo istotnej
ingerencji w obecną organizację ruchu i prywatne grunty, bardzo wysokie koszty realizacji (powyżej 10 mln złotych), jak również konieczność zamknięcia ul. Dworcowej w czasie budowy
dla ruchu samochodowego na co najmniej 3 miesiące.
Drugim wariantem, który przedstawili projektanci była budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. 3 Maja. Koncepcja zakładała budowę przejścia dla pieszych i rowerzystów
z dopuszczeniem ruchu wyłącznie pojazdów uprzywilejowanych. Wadami prezentowanego rozwiązania są m.in. niekorzystny kąt skrzyżowania z linią kolejową, brak widoczności
przy wyjściu i wejściu do obiektu, zamknięcie wjazdu na jedną
z posesji. Należy również podkreślić, że z tunelu pieszego
w ciągu ul. 3 Maja korzystałoby niewielu mieszkańców. Rozwiązanie to jest jednak tańsze od budowy przejścia w ul. Dworcowej – jego koszt to ok. 6-7 mln zł.
Ostatnim prezentowanym rozwiązaniem była koncepcja
przejazdu bezkolizyjnego z jednym pasem ruchu przeznaczonym dla ruchu naprzemiennego samochodów osobowych
w obu kierunkach w ciągu ul. 3 Maja. Wadami tego rozwiązania
są m.in.: ingerencja w grunty prywatne, konieczność wydzielenia pasów dla samochodów wyczekujących na przejazd. Szacunkowy koszty realizacji tej koncepcji byłyby nieznacznie niższy w stosunku do wariantu prezentowanego wcześniej
(uwzględniającego drogę dwujezdniową), którego koszt szacowano na ok. 16 mln zł.
Na koniec projektanci ustosunkowali się do pytań dotyczących prognoz ruchu dla planowanej inwestycji. Poinformowali,
że badania takie nie były prowadzone, wskazali na trudności
jakie wiążą się z przeprowadzeniem takich badań, w tym konieczność objęcia nimi dużo większego obszaru niż Miasto
Puszczykowo, jak również wyrazili opinię, że tego typu prognozy rzadko się sprawdzają.
Jak podtrzymywali przedstawiciele organizacji pozarządowych, które przesłały swoje propozycje, żadna z nich nie akceptuje lokalizacji przejścia podziemnego w ciągu ul. 3 Maja z dopuszczeniem ruchu samochodowego, chociaż na spotkaniu byli
obecni również nieliczni mieszkańcy, którzy opowiadali się za
takim rozwiązaniem. Przypomnijmy, że w ankiecie, którą
w marcu i kwietniu przeprowadzono na zlecenie urzędu 46%
ankietowanych jednoznacznie opowiedziało się za potrzebą
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o burzliwej komisji Budżetu i Rozwoju Miasta 26 marca br.,
na której zostały przedstawione wyniki badań ankietowych
dotyczących budowy na terenie Puszczykowa w ciągu
ul. 3 Maja wiaduktu kolejowego, Burmistrz Miasta dzień później, na sesji Rady Miasta, wydał oświadczenie, w którym czytamy m.in.: „W mojej ocenie budowa bezkolizyjnego przejazdu
w ciągu ul. 3 Maja jest na dziś jedynym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w tym rejonie Puszczykowa, dodatkowo z możliwością uzyskania dofinansowania z PKP. Jednak
z uwagi na niejednoznaczny wynik badań ankietowych, jak również liczne protesty mieszkańców najbliższej okolicy planowanego przejazdu, nie widzę możliwości realizacji tej inwestycji.
Jednocześnie zapewniam, że jestem otwarty na propozycje
innego rozwiązania połączenia części Puszczykowa rozdzielonych linią kolejową i usprawnienia komunikacji na terenie Miasta. Sam takich rozwiązań również będę poszukiwał.”
W następstwie wydania ww. oświadczenia Burmistrz Miasta wystąpił do PKP z zapytaniem o możliwość realizacji innego
przejazdu/przejścia na terenie Puszczykowa. W odpowiedzi na
pismo Urzędu PKP nie wykluczyło takiej możliwości, jednak
wskazało, że decyzja musiałaby zapaść do końca maja br. W tej
sytuacji Burmistrz Miasta skierował do organizacji społecznych
i mieszkańców Puszczykowa pismo, w którym poprosił o przedstawienie propozycji i kierunków działań w sprawie rozwiązania
problemów komunikacyjnych w Puszczykowie, które nasiliły się
po likwidacji przez PKP w 2017 r. przejazdu w ciągu ulicy
3 Maja. Burmistrz wskazał w piśmie, że w przypadku propozycji
przejść lub przejazdów przez tory, prosi o wskazanie potencjalnej ich lokalizacji.
Efektem otrzymanych pism, będących odpowiedziami na
prośbę Burmistrza, było zorganizowane 16 maja br. w Puszczykowie spotkanie z mieszkańcami i organizacjami.
Na wstępie spotkania Burmistrz Miasta przedstawił propozycje organizacji pozarządowych i mieszkańców dotyczące budowy przejść/przejazdów przez tory oraz informacje jakie pozyskał Urząd Miejski w sprawie planów Województwa Wielkopolskiego w zakresie przebudowy dróg 430 i 431, a także korespondencję z PKP w sprawie współpracy przy ewentualnej
budowie skrzyżowania dwupoziomowego na terenie Miasta
Puszczykowa.
Pisma, które wpłynęły od organizacji i mieszkańców w sprawie propozycji rozwiązań komunikacyjnych w kontekście możliwych inwestycji można podzielić na dwie grupy.
Pierwsza dotyczyła samego przejścia dla pieszych
w ul. Dworcowej, alternatywnie w ciągu ul. 3 Maja, co nie rozwiązuje jednak tak istotnych problemów komunikacyjnych,
zwłaszcza związanych z rosnącym ruchem samochodowym.
Druga grupa uwzględnia również ruch samochodowy: budowa tunelu w ul. Mocka we współpracy z Województwem,
Powiatem i Gminą Mosina (zgodnie z wyjaśnieniami Wicemarszałka Województwa obecnie nie ma możliwości wprowadzenia tej inwestycji w etap projektowy z uwagi na zakończenie
procedury środowiskowej), budowa tunelu z ruchem naprzemiennym o parametrach maksymalnie ograniczających ruch
tranzytowy oraz budowa tunelu w ul. Radosnej (co było jednym z wariantów rozpatrywanych przez Urząd, który po przeprowadzonych analizach i dyskusjach został odrzucony).
Następnie, projektanci, którzy na zlecenia urzędu przygotowali wcześniejsze koncepcje przepraw pod torami kolejowymi
zaprezentowali warianty możliwych rozwiązań ww. propozycji.
Pierwszym z zaprezentowanych wariantów było przejście
pod torami kolejowymi w ciągu ul. Dworcowej dla pieszych.

cd na str. 6
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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH
KURSACH KOMPUTEROWYCH

MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI

E-

Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” jest realizowany przez partnerstwo w składzie:
Fundacja Aktywizacja (Partner Wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.
Organizacje te zaprosiły do współpracy ponad 101 gmin z całej Polski:

Dla kogo?

CHCEMY ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA W WIEKU 44-65+, KTÓRZY
CHCIELIBY NAUCZYĆ SIĘ WYKORZYSTYWAĆ ZASOBY INTERNETU DO CODZIENNEGO ŻYCIA.
Przykładowe umiejętności, które uczestnicy nabędą dzięki szkoleniom z poszczególnych obszarów m.in.:
Czy umiesz kontaktować się przez Skypa z bliskimi?
Czy umiesz przesyłać zdjęcia?
Czy umiesz robić zakupy na Allegro?
Czy umiesz sprawdzić stan konta przez Internet albo zrobić przelewy?
Czy umiesz korzystać z elektronicznych wydań prasy?
Czy wiesz, co słychać w naszej gminie – zaglądasz na lokalne portale
informacyjne i na stronę urzędu gminy?
TAKIE I INNE INFORMACJE ZDOBĘDZIESZ NA NASZYM KURSIE!

zajęcia
ca
od czer w
2018 r.

Zapisy i rekrutacja

SAMORZĄD

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Katarzyną Nowak-Śronek pod nr tel. 668 983 754.
Rekrutacja odbywa się w Biurze Referatu Promocji, Kultury i Sportu przy ul. Kościelnej 7.

cd ze str. 5

realizacji tunelu uwzględniającego ruch samochodowy, 34%
było przeciw, a 20% nie miało w tej sprawie zdania.
Podczas dyskusji największą aprobatę zdobył wariant
z podziemnym przejściem pod ul. Dworcową.
– Nie neguję potrzeby budowy podziemnego przejścia na
ul. Dworcowej. Zdaję sobie sprawę, że jest ono potrzebne.
Ruch pasażerski na tej stacji już jest bardzo duży, a wszystko
wskazuje na to, że wraz z rozwojem kolei metropolitalnej będzie się jeszcze zwiększał. Niepokoją mnie jednak koszty realizacji takiego przejścia - 10 mln zł na tunel, który nie umożliwia
ruchu samochodowego, a tym samym nie rozwiązuje problemów związanych z korkowaniem się ul. Dworcowej to wydatek
bardzo duży – mówił A. Balcerek.
Aby zorientować się w możliwościach realizacji koncepcji,
które uzyskały aprobatę na zorganizowanym spotkaniu
17 maja Burmistrz skierował pismo do PKP w którym czytamy:
„Urząd Miejski w Puszczykowie przeprowadził dalsze konsultacje społeczne dotyczące budowy dwupoziomowego skrzyżowania na linii kolejowej nr 271 na terenie Miasta Puszczykowa.
Mieszkańcy i stowarzyszenia, którzy wzięli udział w tych konsultacjach sprzeciwili się budowie jakiegokolwiek wiaduktu,
który umożliwiłby przejazd samochodów. Swoje stanowisko
argumentowali obawami dotyczącymi znacznego zwiększenia
zewnętrznego ruchu samochodowego na terenie Miasta. Obawy te są związane z brakiem płynnego dojazdu do Poznania
drogami wojewódzkimi, co powoduje, że mieszkańcy okolicz-
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nych miejscowości już teraz szukają możliwych objazdów, a po
wybudowaniu bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe
istnieje duże ryzyko, że właśnie ten przejazd będzie w tym celu
wykorzystywany. Jedynym akceptowanym rozwiązaniem przez
mieszkańców, o który wnioskują, jest przywrócenie przejazdu
jednopoziomowego w miejscu zlikwidowanego przejazdu
w ciągu ul. 3 Maja.
Jednocześnie podczas konsultacji wskazano na bardzo pilną potrzebę budowy przejścia dla pieszych i rowerzystów
w ciągu ul. Dworcowej. Alternatywnie do zaakcentowania
przez mieszkańców jest budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów z dopuszczeniem ruchu pojazdów uprzywilejowanych
w ciągu 3 Maja.
Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o informację czy budowa bezkolizyjnego przejścia dla pieszych
w ul. Dworcowej jest możliwa w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”. Jeżeli tak to w jakim stopniu PKP mogłoby
sfinansować tę inwestycję.
W przypadku braku możliwości realizacji takiego przejścia
proszę o informację czy jest możliwość realizacji z dofinansowaniem PKP, w wysokości wcześniej ustalonej 4 mln zł netto,
przejścia dla pieszych i rowerzystów z dopuszczeniem ruchu
pojazdów uprzywilejowanych w ciągu ul. 3 Maja”.

red
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Puszczykowo na „szóstkę"

P

uszczykowo zostało sklasyfikowane na 6 miejscu wśród „gmin miejskich” w Polsce w Rankingu Finansowym Samorządów Terytorialnych, wyprzedziły je tylko: Legionowo (1), Ciechocinek (2), Milanówek (3), Krynica Morska (4) i Podkowa Leśna (5). Warto dodać, że jest najwyżej ocenioną gminą miejską
z województwa wielkopolskiego! Ranking został przygotowany przez ekspertów z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na
potrzeby na IV Europejskiego Kongresu Samorządów. O wynikach rankingu z Pioterm Łoździnem Skarbnikiem Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki

» Czyli przypuszczał Pan, że Puszczykowo w tym rankingu
może zająć tak wysokie miejsce?
Jak każdy ranking i ten ma swoją określoną metodologię.
W zależności od przyjmowanych wskaźników dany samorząd
może być oceniany lepiej lub gorzej. Dlatego też dopóki nie
wie się jakie elementy będą brane pod uwagę trudno wyrokować jak się wypadnie. Są jednak dane, które prawie zawsze są
oceniane w tego typu rankingach, jak np. udział dochodów
własnych w dochodach ogółem, poziom nadwyżki operacyjnej,
czy też udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
lub dochodach ogółem. A te wskaźniki, w szczególności te dwa
pierwsze, w ostatnich latach w Puszczykowie są na bardzo dobrym poziomie.

Nadwyżka operacyjna Miasta Puszczykowa
w latach 2006-2017 r. (w zł)

nie się poprawiła! Warte uwagi jest też to, że zdolność inwestycyjna Miasta zwiększyła się w tym czasie jedenastokrotnie.
» Miasto na koniec 2010 r. nie było w stanie regulować zobowiązań, a teraz jest w czołówce najlepiej stojących finansowo samorządów…
Biorąc pod uwagę ostatni ranking faktycznie tak jest.
To jednak nie stało się samo, tylko wymagało prowadzenia
przemyślanej polityki finansowej przez Burmistrza i radnych
oraz dużego zaangażowania pracowników Urzędu Miasta.

» To jedna z tez postawiona w mediach społecznościowych. Są także inne, jak np. taka, że jak Burmistrz Balcerek
przejmował urząd po Pani Ornoch-Tabędzkiej zadłużenie
było katastroficzne, a teraz dwukrotnie wzrosło i planuje
dalsze długi.
Jestem przekonany, że mieszkańcy krytycznie, a może nawet z humorem podchodzą do takich rewelacji. Zastanawia
mnie tylko kto i w jakim celu, delikatnie mówiąc, takie nieprawdziwe informacje rozpowszechnia.

» Wspomniał Pan o zadłużeniu - w rankingu oceniano również zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych. Jak te
dane wpłynęły na miejsce w rankingu Puszczykowa?
Obniżyły je. Było to spowodowane tym, że Miasta z pierwszej 5 rankingu zadłużenie w odniesieniu do dochodów miały
proporcjonalnie mniejsze. Przypomnę jednak, że dług, który
obecnie mamy został zaciągnięty przed 2011 r. W kolejnych
latach przychody Miasta z tytułu emisji obligacji i zaciąganych
kredytów były nieznacznie niższe od rozchodów z tytułu spłaty
kredytów i wykupu obligacji. Tym samym dług na koniec 2017
r. był o 200 tys. zł niższy niż na koniec 2010 r. Istotne jest również to, że łączna wartość długu w stosunku do dochodów ogółem przez ostatnie 7 lat spadła z 48% do 29%.

» To jak jest z tym naszym budżetem? Jak jest dzisiaj, a jak
było za czasów Pani Burmistrz Ornoch-Tabędzkiej?
Dług Miasta na koniec 2010 r., czyli na koniec kadencji Pani
Burmistrz przy budżecie 28 mln zł i nadwyżce operacyjnej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi - w wysokości 800 tys. zł wyniósł 13,5 mln zł, a na rachunku bankowym
Miasta było 314 tys. zł, z których powinny zostać uregulowane
kredyty w kwocie 400 tys. zł i wypłacone wynagrodzenia styczniowe nauczycielom prawie 400 tys. zł. Jak łatwo policzyć zabrakło 0,5 mln zł.
Natomiast dług Miasta na koniec 2017 r., przy budżecie
o prawie 20 mln wyższym - 46,3 mln zł i nadwyżce operacyjnej
w wysokości 9 mln zł, wyniósł 13,28 mln zł, a na rachunku bankowym Miasta pozostało 3,8 mln zł. Jak na dłoni widać, że sytuacja finansowa Puszczykowa przez ostatnie 8 lat diametral-

» Czy dług, który ma Puszczykowo jest przy obecnej sytuacji finansowej Miasta powodem do zmartwień?
Absolutnie nie. Zadłużenie jest tylko jedną z wielu wielkości
ekonomicznych obrazujących sytuację ekonomiczną samorządu. Posiadanie długu przy jednoczesnym dobrym poziomie
innych wskaźników nie stanowi problemu dla bezpieczeństwa
finansowego. Jak widać po wynikach rankingu nawet mając
dług można być bardzo wysoko ocenionym.
Jednocześnie warto wskazać, że koszty obsługi długu Puszczykowa to niecałe 350 tys. zł rocznie, a to oznacza, że średnie
jego oprocentowanie wynosi zaledwie 2,5% w stosunku rocznym. Co istotne, wynikający z ustawy o finansach publicznych
dopuszczalny wskaźnik spłaty długu dla Puszczykowa dzięki
wysokiej nadwyżce operacyjnej jest wielokrotnie wyższy niż
faktycznie spłacane co roku zadłużenie.

» Patrząc na ten ranking to miastu chyba nie grozi zapaść ?
Oczywiście, że nie. Skąd taki pomysł?

ECHO PUSZCZYKOWA - maj 2018
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» W Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego
w Polsce 2016 r. Puszczykowo zajęło wśród Miast 6 miejsce w kraju - czy jest Pan zaskoczony?
Przede wszystkim niezmiernie cieszę się z tego wyniku. Czy
jestem zaskoczony – może trochę. Głównie tym, że jesteśmy,
jako Puszczykowo, najwyżej sklasyfikowanym miastem w Wielkopolsce. Ponadto mamy wyższe miejsce wśród gmin miejskich niż inne gminy z powiatu poznańskiego w swoich kategoriach. Na przykład najwyższe miejsce wśród gmin wiejskich
z naszego powiatu zajęły Komorniki – 9, a wśród gmin miejsko
-wiejskich Kórnik - 26. Nasi pozostali sąsiedzi Luboń i Mosina
zajęli odpowiednio miejsca - 32 i 426.
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wspólnie rozwiązywać problemy

Z

Elżbietą Bijaczewską, przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Puszczykowa
rozmawia Bogdan Lewicki

SAMORZĄD

» Jest pani przewodniczącą Komisji Spraw
Społecznych, jakimi tematami zajmowała się
kierowana przez panią komisja?
Komisja Spraw Społecznych w Puszczykowie
ma szeroki zakres działania, począwszy od spraw
bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców, poprzez
ochronę środowiska, po politykę społeczną i senioralną. Komisja zajmowała się między innymi:
funkcjonowaniem służb miejskich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców (Straż
Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna, Policja), segregacją odpadów (SELEKT), utrzymaniem czystości w mieście, pomocą społeczną, polityką senioralną (ścisła współpraca z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, spotkania z Polskim Związkiem Emerytów
Rencistów i Inwalidów), profilaktyką zdrowotną (propagowanie szczepień organizowanych przez powiat poznański, biała
sobota w szpitalu w Puszczykowie) czy też współpracą z Wielkopolskim Parkiem Narodowym (kampania informacyjna i spotkania z zarządem Parku). Dla polepszenia jakości życia mieszkańców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, komisja
współtworzyła i opiniowała akty prawa miejscowego, a także
programy do wykorzystania przez potrzebujących, takie jak:
– Program osłonowy w zakresie dożywiania,
– Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
– Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii,
– Miejski Program Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
– Miejski Program Wspierania Rodziny dla Miasta
Puszczykowa,
– Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Puszczykowo 2016-2020.
» Które z nich uważa pani za najważniejsze najbardziej
pilne do rozwiązania?
Poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami i seniorów naszego miasta poprzez utworzenie Warsztatu Terapii
Zajęciowej i Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych, a także propagowanie wolontariatu na rzecz tych osób. Istotna jest
również ciągła edukacja dotycząca dbałości o środowisko,
w tym o czystość powietrza.
» Co uważa pani za swój sukces jako radnej i szefowej
komisji?
Wprowadzenie „KOPERTY ŻYCIA” na wypadek konieczno
ści udzielenia osobom żyjącym samotnie pierwszej pomocy,
program dofinasowania wymiany pieców, kampanię anty–

smogową, program rewitalizacji, powstanie
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, rozpoczęcie budowy remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych.
» A czego nie udało się zrealizować ?
Trudne okazało się nawiązanie intensywnej
współpracy z mieszkańcami podczas komisji.
Jak Pan redaktor wie, spotkania były bardzo
ciekawe. Nie brakowało na nich specjalistów
wielu dziedzin życia społecznego, w tym także
naszych służb miejskich dbających o porządek
i bezpieczeństwo każdego z nas. Komisje te
nie cieszyły się jednak dużym zainteresowaniem – na spotkania przychodziło kilka osób. Moja praca polegała na pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych spraw. W tym miejscu dziękuję za zaufanie do mojej osoby. Uważam jednak, że
musimy jeszcze popracować nad zachęceniem mieszkańców
do udziału w spotkaniach i rozmowach. Moim zdaniem dążenie do wspólnego rozwiązywania problemów jest bardzo
ważne. Przed nami jeszcze siedem spotkań Komisji, dlatego
serdecznie zapraszam Państwa do współdecydowania o dalszych losach Puszczykowa i jego mieszkańców.
» W życiu zawodowym jest pani dyrektorem Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu. Czy takie połączenie jest pomocne w byciu
radną. A może odwrotnie bycie radną jest pomocne w szefowaniu PCPR?
Jestem przekonana, że obie funkcje się uzupełniają. Przekazuję swoją wiedzę mieszkańcom i dowiaduję się, jakie są ich
oczekiwania. Zorganizowałam dla członków Komisji wizyty studyjne. Byliśmy w dwóch Warsztatach Terapii Zajęciowej – w Konarzewie i Owińskach, a także w Domu Pomocy Społecznej
w Lisówkach czy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, prowadzonym
przez Powiat Poznański. W każdym z tych miejsc przebywają
mieszkańcy naszego miasta. Radni Komisji wyrazili uznanie dla
Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego za standard tych
jednostek, duży wkład finansowy oraz zaangażowanie osób
tam pracujących. Pamiętajmy, że działając na rzecz poprawy
warunków życia mieszkańców powiatu poznańskiego, działamy również dla mieszkańców Puszczykowa. Dlatego tak ważna
jest współpraca między nami. Wszystkie gminy powiatu poznańskiego zazdroszczą nam szpitala – po prostu mamy szczęście, że mamy profesjonalną opiekę medyczną.
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ekomobilne puszczykowo

W

arsztaty na temat bezpieczeństwa na rowerze, rowerowe miasteczko ruchu drogowego, pokazy
akrobacji w wykonaniu Piotra Bielaka, znakowanie rowerów, rodzinny rajd rowerowy, bezpłatny
serwis rowerowy – to wszystko czekało na miłośników dwóch kółek, którzy 19 maja uczestniczyli w Majówce z rowerem zorganizowanej pod hasłem „EKOmobilne Puszczykowo”.
także mobilny pump-truck, na którym ćwiczyli miłośnicy
BMX-ów. W tym miejscu warto zauważyć, że już niedługo stacjonarny pump-truck zostanie wybudowany przy Orliku na Nowym Osiedlu.
Kolejną atrakcją był pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu Piotra Bielaka, uprawiającego akrobatykę rowerową oraz
prowadzącego najpopularniejszy w Polsce kanał YouTube związany z trialem rowerowym. Podczas pokazu P. Bielak próbował
też pobić swój własny rekord w skoku wzwyż na rowerze wynoszący 127 cm.
Policjanci uruchomili natomiast punkt znakowania rowerów i każdy chętny mógł w ten sposób zabezpieczyć swój jednoślad.

red

Fot. Ala Brączkowska

SAMORZĄD

Majówka została zorganizowana w ramach promocji projektu budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy
stacji Puszczykówko – zrealizowanego dzięki środkom Samorządu Województwa Wielkopolskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przez sześć godzin na rowerzystów czekały liczne atrakcje,
a dla uczestników konkursów nagrody, wśród nich tak cenne
jak rowery, w tym elektryczny czy osprzęt rowerowy. Na terenach sportowych przy ul. Kościelnej można było również przetestować rower hybrydowy, sprawdzić wiedzę z zakresu ruchu
drogowego, zrobić zdjęcie w fotobudce, bezpłatnie sprawdzić
stan techniczny i naprawić drobne usterki roweru w mobilnym
warsztacie rowerowym. Olbrzymim powodzeniem cieszył się
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maja br. odbył się drugi festiwal ogrodniczy „Zielonym do góry”. Tak jak w roku ubiegłym, na puszczykowskim Rynku pojawili się sprzedawcy oraz miłośnicy roślin.

Można było zaopatrzyć się w materiał roślinny na rabaty
ozdobne, tarasy, balkony, ale też do warzywników. Nie zabrakło również stanowisk z miodami i produktami pszczelimi oraz
ciekawymi roślinami domowymi i roślinną loterią, a także punktu wymiany sadzonek dla mieszkańców.
W tym roku udało się nam poszerzyć ofertę warsztatów,
co spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. Pierwszy
z nich to obsadzanie donicy roślinami na tzw. kwietną sałatkę.
Uczestnicy dostali sadzonki jadalnych sałat, ziół, liści orientalnych, ale także jadalnych kwiatów, z których mogli stworzyć
własną kompozycję i następnie zabrać ją do domu. Otrzymali
również mini poradniki na temat jedzenia kwiatów. Drugie zajęcia polegały na stworzeniu kokedamy, która jest japońską
sztuką uprawy roślin w formie wiszących kul. Uczestnicy poza
przygotowaniem roślin w kulach zaplatali również kwietniki ze
sznurka do ich zamocowania. Ostatnie warsztaty były znane już
z zeszłego roku i polegały na tworzeniu kwietnych kompozycji
w formie wianków. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni
i odchodzili z wielkimi uśmiechami. Przy okazji dziękujemy za
wspólną zabawę.
Poza tym na stoisku pszczelarskim na bieżąco odbywały się
mini prelekcje o życiu pszczół, a same bohaterki można było

obserwować w tzw. żywym ulu, za szybką. Stoisko to było bar
dzo popularne wśród dzieci. Nie zabrakło też prelekcji dla dorosłych, która jednak dotyczyła tworzenia kompostu. Mamy
nadzieję, że chociaż jedną osobę udało się przekonać do założenia własnego kompostownika i szczerze liczymy na to, że
wkrótce więcej osób zacznie produkować tzw. złoto ogrodników. (Zainteresowanych tematem zapraszamy na konsultacje
do Centrum EkoInfo.)
Chcąc zachęcić mieszkańców do ekologicznej postawy
związanej z recyklingiem zorganizowaliśmy również akcję wymiany sadzonki za makulaturę. Zainteresowanie było bardzo
duże i dziękujemy osobom, które wzięły w tym udział.
Oczywiście dziękujemy również bardzo serdecznie wystawcom, którzy zechcieli wziąć udział w naszym wydarzeniu, czyli:
Pracowni Twórczej Sobótki z Poznania, panu Wojciechowi Kociembie i Gospodarstwu Pasiecznemu z ul. Wierzbowej w Puszczykowie, państwu Furmanowskim i Szkółce Roślin Ozdobnych
z ul. Podgórnej w Puszczykowie, państwu Józefowiakom i Centrum Ogrodniczemu Zielony Ogród z ul. Poznańskiej w Puszczykowie, państwu Nowaczykom i Centrum Ogrodniczemu
z Łęczycy oraz panu Wojnowskiemu i Szkółce Drzew i Krzewów
z ul. Lipowej w Puszczykowie – bez Was nie dalibyśmy rady!

SAMORZĄD

Anna Polaszczyk/Centrum EkoInfo
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Prace w urzędzie zakończone

INWESTYCJE

W

maju zakończyły sie procedury związane z odbiorem budynków Urzędu Miejskiego po przebudowie i termomodernizacji. Obecnie trwają procedury związane z odbiorami
i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Z ulicy Podleśnej zniknęły też kontenery, w których przez kilka miesięcy
pracowali urzędnicy, a w ostatnim etapie prac funkcjonariusze
Straży Miejskiej.
Zakres prac, tej największej na tym obiecie inwestycji, obejmował nie tylko termomodernizację istniejących dwóch budynków – głównego zabytkowego i nowszego parterowego,
ale także dobudowę dodatkowych pomieszczeń. Dzięki temu,
po zakończeniu prac z budynku A, można już przejść bezpośrednio do budynku B, bez konieczności opuszczania obiektu.
Projekt przywidywał także przystosowanie urzędu do obsługi
osób niepełnosprawnych. W zakres przebudowy wchodziła

także zmiana istniejącego rozkładu pomieszczeń. Wszystko po
to, aby ułatwić mieszkańcom załatwianie tu swoich spraw.
W zakres prac wchodziła także wymiana wszystkich okien
oraz instalacji grzewczej. Poza tym, wzmocniono konstrukcję
dachu oraz położono nowe dachówki.
Ważnym elementem termomodernizacji był montaż kolektorów słonecznych, które są elementem instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu budynku B.
Po zakończeniu prac remontowych „odświeżono" też otoczenie urzędu. Przy nowych ścieżkach z pozbruku stanęły latarnie LED, wokół posadzono tuje i inne rośliny. Do końca maja
zamontowane zostanie nowe ogrodzenie.
Na prace związane z termomodernizacją i rozbudową
budynków Urzędu Miejskiego Puszczykowo uzyskało dofinansowanie w wysokości prawie 650 tys. zł.

red

Lekkoatletyczny orlik

O

rlik lekkoatletyczny przy Szkole Podstawowej nr 1 jest już
prawie gotowy. W drugiej połowie maja wykonawca, którym jest puszczykowska firma Mardo Sport rozpoczęła układanie właściwej, poliuretanowej warstwy nawierzchni bieżni
i boiska piłkarskiego (prace związane z przygotowaniem podbudowy zakończono w kwietniu). Nowy Orlik przy hali widowiskowo-sportowej, którego budowę rozpoczęto na początku
tego roku, będzie służył przede wszystkim uczniom SP nr 1,
którzy będą na nim ćwiczyli w ramach wychowania fizycznego.
Oczywiście po zakończeniu zajęć szkolnych boisko będzie dostępne także dla mieszkańców naszego miasta.
Nowy lekkoatletyczny Orlik będzie dysponował 4-torową
bieżnią o długości 200 m z nawierzchnią z poliuretanu. Przy
bieżni powstanie też skocznia do skoku w dal, rzutnia do
pchnięcia kulą. Natomiast wewnątrz bieżni zaplanowano boisko piłkarskie o wymiarach 50x25 m ze sztuczną nawierzchnią
z syntetycznej trawy piłkarskiej. Obiekt ma już zamontowane
nowoczesne lampy LED, wokół staną ławki. Całość uzupełnią
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 kosztuje ok. 1.485.000 zł). Dodatko–
wo Miasto ze środków Województwa Wielkopolskiego pozy–
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skało dofinansowanie w wysokości 130 000 zł.
To nie koniec tegorocznych „sportowych" inwestycji.
W maju Miasto ogłosiło też przetarg na budowę 3-torowej,
tartanowej bieżni o długości 70 m, która powstanie przy nowym, wielofunkcyjnym boisku ze sztuczną nawierzchnią przy
SP nr 2. W ramach tej samej inwestycji zbudowana zostanie
jeszcze skocznia w dal oraz dwa, w pełni wyposażone boiska do
siatkówki plażowej.

red
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P

od koniec kwietnia zakończono budowę ulicy Świerkowej.
W maju kontynuowano prace przy budowach ulic: Solskiego i Rolnej i Strażackiej.
Ulica Solskiego, budowana jest przez drogowców z firmy
Krystyny Michałkowskiej. W zakres tej inwestycji wchodzi także budowa kanalizacji deszczowej. Ulica zyskała już nową nawierzchnię i chodnik (po północnej stronie jezdni) z kostki
typu poz-bruk. W miejscach istniejących bram zaprojektowano zjazdy drogowe z takiej samej nawierzchni jak ulica. Woda
z chodnika i drogi będzie odprowadzana do projektowanych
wpustów drogowych, a następnie do projektowanej kanalizacji deszczowej. W celu prawidłowego odwodnienia nawierzchni drogi i chodnika zaprojektowano ściek przykrawężnikowy oraz wpusty drogowe wraz z kanalizacją deszczową.
Ulicę Rolną wykonuje Zakład Robót Drogowych Marka
Dachtery. Na odcinku ok. 300 m budowana jest nawierzchnia
z kostki typu poz-bruk. Zakres prac obejmuje również położenie kanalizacji deszczowej, z tzw. skrzynkami rozsączającymi.
Natomiast na ul. Strażackiej roboty zostały już zakończone. Tam drogowcy z firmy Ander 87 wykonali odcinek o długości 204 m. Podobnie jak ul. Solskiego, także ta ulica 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. Woda opadowa z tej ulicy jest odprowadzana do projektowanych studni wpustowych, a potem do istniejących odcinków kanalizacji deszczowej.
Wszystkie prace związane z budowami nowych ulic mają
zakończyć się do końca czerwca br.

W kwietniu Miasto ogłosiło też przetarg na budowę ulic
Szpitalnej i Pułaskiego. Niestety do przetargu na ul. Szpitalną
zgłosił się tylko jeden oferent, który przedstawił ofertę przekraczającą możliwości finansowe miasta. W związku z tym
przetarg został unieważniony i powtórzony – otwarcie ofert
nastąpi 1 czerwca br.
Natomiast przetarg na budowę ulicy Pułaskiego został
rozstrzygnięty. Najbardziej korzystną ofertę złożyło konsorcjum firm: Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska
i Wodan.
Plan tej inwestycji zakłada budowę nawierzchni drogi
o szerokości 5 m oraz chodnika o szerokości 1,5 m z kostki
betonowej typu poz-bruk. Po obu stronach drogi zaprojektowano przykrawężnikowy ściek z dwóch rzędów kostki betonowej. 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. Zgodnie a harmonogramem prac wykonawca ma zakończyć roboty w ciągu 3 miesięcy, od przekazania placu
budowy.
Przed rozpoczęciem prac na ulicy Pułaskiego, burmistrz
tradycyjnie zorganizuje spotkanie, na które zaprosi mieszkańców mających przy domy przy tej ulicy oraz projektanta i wykonawcę. Podczas spotkania omówione zostaną etapy prac.
Obecność projektanta i wykonawcy daje też możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące mieszkańcó pytania związane
z budową.

Ulica Rolna

Ulica Solskiego

Ulica Pułaskiego

Ulica Strażacka
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INWESTYCJE

Budowa kolejnych ulic

rewitalizacja „mimozy”

M

INWESTYCJE

inął kolejny miesiąc prac związanych z rewitalizacją willi
„Mimoza”. Zakres inwestycji, obejmie odtworzenie historycznego charakteru budynku. 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. Tak wysoki koszt rewitalizacji wynika,
m.in. z tego, że jest to obiekt zabytkowy.
Po zakończeniu prac „Mimoza” będzie służyła mieszkańcom
naszego miasta na cele społeczno-kulturalne. Na parterze projektanci zaplanowali dwie sale, toalety dostosowane dla osób
niepełnosprawnych, szatnie i aneks kuchenny oraz dźwig —
platformę dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze też zaplanowano miejsce na dużą salę (max. 30 osób), pokój (np. garderoba dla artystów występujących w sali lub pokój muzyczny do
nauki gry na instrumencie), będzie też węzeł sanitarny, a od
strony południowej sale, w których będzie można organizować
np. wystawy prac plastycznych. Po rewitalizacji wykorzystane
będzie także poddasze – znajdą się tam sale do zajęć np. plastycznych, węzeł sanitarny, pokoje oraz klatka schodowa na
strych. Dawny strych zostanie przystosowany na potrzeby po-

mieszczeń technicznych, gospodarczych, znajdzie się tam także
kotłownia.
Po remoncie „Mimoza” zostanie przekazana do użytkowania Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury.

red

budowa remizy osp na finiszu
Budowa remizy OSP przy ul. Nadwarciańskiej dobiega końca. Ten etap prac zakończy się na tzw. stanie deweloperskim. Rozpoczeły się procedury związane z jej odbiorem
technicznym. Obiekt jest już otynkowany i pomalowany.
Wcześniej zamontowano wszystkie okna oraz drzwi, w tym
dwoje głównych do wozowni, gdzie będą stały specjalistyczne samochody gaśni–cze oraz przechowywane wyposażenie, którymi dysponuje puszczykowska jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej. W remizie będzie też część
socjalna i biurowa. Zdecydowanie polepszy to warunki
strażakom ochotnikom.

red

powiat wybuduje nowy blok operacyjny

15

maja 2018 roku Prezes Szpitala w Puszczykowie Ewa
Wieja i Starosta Poznański Jan Grabkowski, wmurowali
kamień węgielny pod budowę nowego bloku operacyjnego
Szpitala w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
Zgodnie z planami, jesienią przyszłego roku blok przyjmie
pierwszych pacjentów. Inwestycja, warta jest ponad 21 milionów złotych. We wznoszonym budynku znajdzie się pięć nowoczesnych sal operacyjnych oraz centralna sterylizatornia. Blok
operacyjny został zaprojektowany z uwzględnieniem najnowszych standardów wymaganych dla tego typu obiektów.
We wmurowanej w fundamenty szpitala tubie oprócz aktu
erekcyjnego znalazła się elektroniczna kapsuła czasu, czyli pendrive z informacjami na temat szpitala i budowy bloku operacyjnego.

red
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ROZŚPIEWANE MAŁOLATY
XII MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI MAŁOLATA

S

zkoła Podstawowa Nr 1 w Puszczykowie już po raz dwunasty była organizatorem Międzyszkolnego
Festiwalu Piosenki Małolata, który odbył się w dniu 27 kwietnia 2018 r. Honorowym patronatem Festiwal objął Burmistrz Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek oraz Starosta Poznański Jan Grabkowski.

Oto lista laureatów:
W kategorii I (klasy 0 i 2):

W kategorii III (klasy 5-7):
I miejsce – Iga Postaremczak (SP 1 Puszczykowo)
II miejsce – Nina Wolińska (SP 3 Luboń)
III miejsce – Filip Sznura (SP 1 Kórnik)
Wyróżnienie: Natalia Górna (SP 1 Puszczykowo)
Wyróżnienia dodatkowe: Natalia Dudek (SP Rogalinek),
Karolina Szymaniak (SP 2 Kórnik), Patrycja Ogórkiewicz
(SP Szczodrzykowo), Anna Pelczyńska (SP Szczodrzykowo).
Zwycięzcy otrzymali statuetki, nagrody, a wszyscy uczestnicy upominki oraz dyplomy za udział. Dla szkół przygotowano
również pamiątkowe dyplomy.
Bardzo dziękuję pani Agacie Akuszewskiej oraz panu Tomaszowi Mazurowi za pomoc i wsparcie w dniu festiwalu.
Laureatom oraz wszystkim uczestnikom festiwalu serdecznie gratuluję życząc dalszych sukcesów.

Organizator festiwalu
Mirosława Przybylska
SP 1 Puszczykowo

Fot. Ala Brączkowska

I miejsce – Jakub Wiśniewski (SP Czapury)
II miejsce – Matylda Błaszyk (SP 1 Puszczykowo)
III miejsce – Hanna Niedźwiedź (SP 3 Luboń)
Wyróżnienie: Dawid Jiya (SP 1 Puszczykowo)
Wyróżnienia dodatkowe: Natalia Dydymska (SP 2 Puszczykowo), Dominki Bzymek (SP 2 Kórnik), Adrianna Czerwińska
(SP 1 Komorniki), Katarzyna Hajdyła (SP 2 Luboń), Natasza Jarmuszkiewicz (SP Szczodrzykowo), Oliwia Przybylska (SP 1 Puszczykowo).

W kategorii II (klasy 3-4):
I miejsce – Anna Chwałczyńska (SP 2 Puszczykowo)
II miejsce – Maja Biernat (SP 1 Kórnik)
III miejsce – Hanna Wieczorek (SP Krosinko)
Wyróżnienie: Joanna Olsztyńska (SP 2 Luboń)
Wyróżnienia dodatkowe: Maja Morawska (SP 1 Puszczykowo), Maja Lipska (SP 1 Kórnik), Aleksandra Czapkiewicz
(SP Szczodrzykowo), Zuzanna Talkowska (SP1 Komorniki) oraz
wyróżnienie specjalne: Zofia Gomuła (SP 1 Puszczykowo).

OŚWIATA

Pani dyrektor szkoły Ewa Budzyńska serdecznie powitała
wszystkich uczestników, życząc im dobrej zabawy i sukcesów. Na
festiwal przybyli zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Miasta
Puszczykowa Pani Małgorzata Hempowicz, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pani Małgorzata Szczotka.
Do rywalizacji stanęło dwanaście szkół z powiatu poznańskiego: Lubonia, Kórnika, Komornik, Czapur, Krosinka, Szczodrzykowa, Rogalinka i Puszczykowa. Wystąpiło 34 wykonawców, którzy zaśpiewali piosenki z repertuaru dziecięcego
i młodzieżowego.
Uczestnicy festiwalu prezentowali niezwykle wysoki poziom artystyczny. Trudne zadanie stanęło przed jury w składzie: pani Ewa Sykulska, muzyk, kompozytor oraz wykładowca
UAM w Poznaniu, pani Danuta Mankiewicz, dyrektor Biblioteki
Publicznej Centrum Animacji Kultury, pani Beata Oziemska,
nauczycielka muzyki oraz pan Michał Kowalonek, muzyk, kompozytor, członek zespołu Snowman.
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Obchody Dnia Ziemi w dwójce

22

kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy
Dzień Ziemi. Z tej okazji nasi najmłodsi uczniowie wzięli udział w projekcie „Ziemia nasza planeta”, który ma na celu
uświadomienie jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne.
W ramach akcji każde dziecko posadziło bratka w doniczce
z recyklingu – wykonanej z aluminiowej puszki. Kwiaty te stały
się dekoracją szkolnego boiska. Uczniowie wykonali również

ekologiczne koszulki. Projekt zakończył się apelem, podczas
którego dzieci obejrzały inscenizację o tym, jak dbać o przyrodę. Zorganizowany także został „Pokaz mody ekologicznej”,
w trakcie którego uczniowie zaprezentowali stroje wykonane
z materiałów recyklingowych tj. siatek, kartonów i worków na
śmieci.

Katarzyna Noculak-Sztucka

Ortograficzne potyczki

OŚWIATA

27

kwietnia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach mistrzowie ortografii z 14 gmin powiatu poznańskiego
spotkali się w finale konkursu „Ortograficzne potyczki”.
Naszą gminę reprezentowały uczennice klasy 6c ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Puszczykowie: Oliwia Antkowiak, Cecylia
Kurpaska i Alicja Niedbała. Tematem tegorocznej edycji konkursu był „Człowiek”. Organizatorzy – jak co roku – stanęli na
wysokości zadania i przygotowali zagadki ortograficzne, krzyżówki, quizy i rebusy, by wyłonić spośród szóstoklasistów tych,
którzy z poprawną polszczyzną nie mają kłopotów.
Po wyczerpujących zmaganiach i walce o każdy punkt nasze reprezentantki zajęły II miejsce w powiecie poznańskim!
Uczestniczkom gratulujemy, a tegorocznym piątoklasistom
życzymy powodzenia w XVIII edycji konkursu.

Magdalena Łuczak-Turowska

Obchody majowych świąt w SP2

26

kwietnia br. świętowaliśmy majowe wydarzenia: Święto
Flagi oraz rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
W tym roku nasze działania oparliśmy o happening patriotyczny. Uczniowie klas nauczania systematycznego (4-7) oraz oddziałów gimnazjalnych (2-3), ubrani w białe i czerwone koszulki uformowali „żywą" flagę. Następnie sklejaliśmy biało-czerwony łańcuch, który miał opasać całe boisko. Z przygotowanych przez uczniów fragmentów udało nam się utworzyć
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łańcuch o długości 83 metrów!!! Kolejnym zadaniem było dokończenie zdania „Patriota, to...", „Jestem patriotą, ponieważ...". Złożono kilkadziesiąt prac, które zostały wyeksponowane na ścianach naszej szkoły. Naszymi działaniami chcieliśmy udowodnić, że patriotyzm, to zbiór takich postaw, które
możemy realizować każdego dnia, będąc po prostu przyzwoitym człowiekiem...

Maciej Kubacki
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OBYCIE UMILA ŻYCIE

8

nia, które nie były zgodne ze sztuką savoir-vivre’u. Innym zadaniem praktycznym było rozpoznanie nazwy tańców polskich
zaprezentowanych przez Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie”.
Kolejne zadanie muzyczne polegało na odgadnięciu tytułów
i wykonawców popularnych polskich piosenek. W tej konkurencji uczestniczki naszej szkoły wykazały się dużą wiedzą i uzyskały maksymalne noty. Nie miały także problemu z podaniem
nazwisk sławnych Polaków.
Konkurs „Obycie umila życie” to dobra zabawa i zdrowa rywalizacja. Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Wiesława Walkowiak

Dzień Unii Europejskiej w Dwójce

J

ak co roku, 9 maja uczniowie klas 0-3 ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie
obchodzą Dzień Unii Europejskiej. Po wylosowaniu jednego
z państw członkowskich, klasy dekorowały swoje sale, przygotowywały poczęstunek oraz zadania, które należało rozwiązać
w trakcie wzajemnego odwiedzania się. Sale zamieniły się we
Francję, Grecję, Węgry, Danię, Holandię, Polskę, Niemcy, Hiszpanię, Cypr, Szwecję i Włochy. Zwiedzający grali w bule, malowali flagi, składali wachlarzyki, wykonywali ćwiczenia sprawnościowe, układali budowle z klocków lego, itp. Uczniowie reprezentujący Francję chodzili w beretach i koszulkach w paski, Ci,
którzy reprezentowali Hiszpanię wyglądali jak tancerki i tancerze flamenco, inni byli ubrani w barwy narodowe wylosowanego państwa. Było kolorowo i radośnie. Dzieci poznawały podstawowe informacje oraz ciekawostki na temat krajów Unii
Europejskiej. Uczniowie w zabawie nauczyli się tego dnia więcej niż z książek!

Aleksandra Lewandowska
ECHO PUSZCZYKOWA - maj 2018
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OŚWIATA

maja 2018 r. w hotelu PARK nad Maltą w Poznaniu, odbył
się XIV finał międzygminnego konkursu „Obycie umila życie”, którego celem 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 . Uczestniczyły w nim 3-osobowe drużyny reprezentujące Szkoły Podstawowe i odziały gimnazjalne z gminy Śrem, Mosina i Puszczykowo. Gminę Puszczykowo reprezentowała Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w składzie: Zofia Dudzińska z kl. VIB; Inez Górzna
z kl. VIB; Gabriela Łajter z kl. VIB.
Uczennice klas szóstych zajęły 4 miejsce. Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy. Serdecznie im gratuluję!
Na widowni nasze zawodniczki dopingowały koleżanki z klasy – Zuzanna Adamska, Inez Brońska, Wiktoria Michalak i Oliwia Wesołowska.
Konkurs ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu nie mieli łatwego
zadania. Najpierw zawodnicy odpowiadali na pytania teoretyczne, np. co to jest poszetka i brustasza? Wyjaśnij znaczenie
słowa buty derby. Kto był premierem Polski po 1989 roku?
Podaj nazwisko generała, który wprowadził stan wojenny
w Polsce? W którym roku Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnym hymnem państwowym? Następne zadanie polegało na
podaniu nazwy i z jakiego rejonu kraju pochodzą nasze narodowe potrawy (pyry z gzikiem, sękacz, oscypek, precle, kwaśnica itp.). Potem przyszedł czas na część praktyczną. Uczestnicy po obejrzeniu scenki „W szkole” musieli wskazać zachowa-

Lekcja biblioteczna 3e
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kwietnia br. klasa III e ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie,
nie po raz pierwszy wzięła udział w bardzo ciekawej lekcji bibliotecznej prowadzonej przez Panią Justynę Nawrocką z Biblioteki Miejskiej CAK im. Małgorzaty Musierowicz. Wszyscy
uczniowie w tej klasie lubią czytać i z radością odwiedzają to
miejsce. Tym razem zamieniali się w detektywów, musieli odszukać zadania ukryte w bibliotece, następnie je rozwiązać
oraz odczytać zaszyfrowany list. Po wspaniałej zabawie między
regałami książkowymi dzieci udały się na bardzo zabawne i pouczające przedstawienie w hali widowiskowo-sportowej. Dużą
atrakcją okazała się możliwość bezpośredniego kontaktu oraz
porozmawiania po sztuce z aktorami. Za miesiąc dzieci czeka
kolejna wizyta w bibliotece i kolejne niespodzianki.

Aleksandra Lewandowska

DZIEŃ ZIEMI - LEKCJE BEZ ŁAWEK

W

piątek 27 kwietnia uczniowie z klas 1-3 zamiast lekcji
w ławkach mięli zajęcia na rynku w Puszczykowie. Mobilne Centrum Edukacji Fundacji Ekologicznej ARKA zorganizowało lekcje przyrody i ekologii. Była pracownia ekologiczna napędzana zieloną energią, gry eko memo i puzzle

ekologiczne, dzieci urządzały też dom tak, aby był jak najbardziej przyjazny środowisku. Już wszyscy będą wiedzieć dlaczego warto zbudować kompost, segregować śmieci i wyłączać urządzenia z prądu. Nauka przez zabawę! To nam się
podoba!

OŚWIATA

Milena Taratajcio (SP 1)

dzień ziemi
Z okazji dnia ziemi uczniowie klas piątych i szóstych odbyli ciekawe
zajęcia terenowe. Za pomocą narzędzi, lup, miarek oraz atlasów
w praktyce mogli poznać otaczającą ich okolicę. Uczniowie wczuli się
w role naukowców, przeprowadzając badania Warty i okolicznej flory. Za organizację dziękujemy Pani Magdzie Wąsowskiej.

Bartosz Muszyński

sukcesy uczniów dwójki
Wojewódzkie konkursy przedmiotowe to jedne z najbardziej prestiżowych zmagań, w jakich mogą uczestniczyć uczniowie. Z radością
informujemy, że w tym roku szkolnym Antoni Forycki z klasy III oddziału gimnazjalnego otrzymał tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego,
a Mateusz Karpiński z klasy III oddziału gimnazjalnego otrzymał tytuł
laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Jesteśmy
dumni z naszych uczniów, którzy dzięki własnej pracy, przy wsparciu
nauczycieli i rodziców osiągnęli tak wielki sukces.
Serdecznie gratulujemy!

Agnieszka Wojtkowiak-Urbaniak
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planszówka jest dobra na wszystko

P

Stowarzyszenie cały czas prze do przodu i wspaniale się
rozwija. Kolejne instytucje dostrzegają nasz potencjał i naszą „misję" popularyzowania wspólnego spędzania czasu
i rozwijania się dzięki grom planszowym.
Właśnie wygraliśmy kolejny konkurs na dotację od miasta Puszczykowa, co pozwala oferować nam jeszcze lepsze
„doznania" i między innymi uwalnia nas od „czterech ścian",
dzięki zakupieniu przenośnych stołów, krzeseł i wielkich namiotów. Dlatego też można spotkać nas coraz częściej na
festynach i świeżym powietrzu, co przyciąga kolejne osoby,
które nawet niekoniecznie zawitały, by grać w planszówki
i znienacka zostają pochłonięte przez nową pasję. Od naszej
ostatniej dużej imprezy jaką było Potwornie Dobre Granie
na Dzień kobiet minęły już dwa miesiące i nie próżnowaliśmy
przez ten czas.
Wspólnie z trzema innymi klubami ligowymi przygotowaliśmy pierwszą edycję „GRAmagedon", czyli rodzinnej imprezy planszówkowej w Śremie, podczas której odbyły się liczne
turnieje i eliminacje do mistrzostw Polski w IceCool. Pojawiliśmy się także na festiwalu fantastyki w Gostyniu „Gostkon",
który to wspomogliśmy naszym stowarzyszeniem, prezentując i promując gry, a także i Puszczykowo jako świetne
miejsce do odwiedzenia i istotny punkt na planszówkowej
mapie Polski.
Wykorzystaliśmy także nasze nowe mobilne możliwości
i pojawiliśmy się na Wielkim Leśnym Grillowaniu urządzanym
przez Lasy Państwowe i Leśny Ośrodek Szkoleniowy. Prezentowaliśmy na nim gry, świetnie nadające się w plener,
czy do plecaka, a także gry typowo skierowane do najmłodszych. Choć pod przykrywką „pomagania" i dorośli świetnie
się przy nich bawili. Zabawa była tak udana, że pojawiliśmy
się kolejny raz w LOS, tym razem na Festynie Rodzinnym.
Z tych imprez jesteśmy szczególnie zadowoleni, gdyż udało
się pokazać czym są nowoczesne gry planszowe osobom,
które przyszły na grill, czy odpocząć w pięknym zielonym
zakątku, a przy okazji spotkały nas. Uczestnicy mogli spróbować gier stworzonych z myślą o graniu w plenerze, czy po–
znać naszą okolicę i jej urokliwe zakątki dzięki grze „Perły
Powiatu".
Także 1 maja okazał się łaskawy, wspomagając naszą
planszówkową majówkę wspaniałą pogodą. Tym razem we
współpracy z fundacją Przestrzeń Aktywności, Rozwoju i Kreatywności „PARK", która to ugościła nas w swym pięknym
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ogrodzie zabytkowego domu na skraju parku wielkopolskiego, gdzie przygotowaliśmy spotkanie z grami planszowymi.
Prócz imprez, oczywiście cały czas prężnie działa nasz
klub, w którym przybywa klubowiczów, a granie w 20-osobowym składzie to niemal tradycja. Atmosfera jest świetna,
ludzie przychodzą z własnymi wypiekami, przekąskami, sami
prezentują swoje ulubione gry, a przede wszystkim świetnie
się wspólnie bawimy. Zbieramy też punkty w Lidze Gier Planszowych, a z okazji zamknięcia pierwszego kwartału urządziliśmy mały turniej.
Jakie plany na przyszłość? Pojawimy się na Pyrkonie, nie
tylko prywatnie, ale także z wydawnictwem Lucrum Games.
Spotkacie nas na parafialnym Festynie Rodzinnym w Puszczykowie. Urządzimy kolejne nocne granie z okazji końca
roku szkolnego i weźmiemy udział w dniach Puszczykowa.
Spotkacie nas często na weekendowych grillowaniach w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym Lasów Państwowych w Puszczykowie. Zapisujemy się także do organizacji wszelakich
eliminacji, które będą odbywać się na naszych imprezach,
ale przede wszystkim szykujemy się do nadchodzącego Potwornie Dobrego Grania z okazji Dnia dziecka, które odbędzie się 9 czerwca.
Jak zawsze chętnie pomożemy, czy wzbogacimy festiwale i inne spotkania, a także będziemy szukać okazji by urządzić kolejne „planszówkowe wydarzenia”.
Zapraszamy was do śledzenia naszego profilu na FB.me/
smgpkosci, gdzie dowiecie się gdzie można nas spotkać i kiedy będzie okazja do ponownego wspólnego grania.

Michał Cyranek
Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych "Kości"
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KULTURA

lanszówkowy szał w Puszczykowie trwa w najlepsze. Moda na wspólne spędzanie czasu przy grach,
którą promujemy jako Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych „Kości" nie mija.

Dowolność czytania – czyli Tydzień Bibliotek 2018

KULTURA

J

ak co roku nasza biblioteka uczestniczyła w ogólnopolskiej
akcji Tygodnia Bibliotek. Tym razem hasło patronujące temu
wydarzeniu brzmiało „DoWolność czytania”. Przygotowując
święto bibliotek w naszym mieście staraliśmy się na wiele sposobów do tej „DoWolności” odnieść. Wśród naszych interpretacji hasła znalazła się walka o niepodległość, wolność tworzenia, wolność wyobraźni, wolność umysłu, ale i radość, zabawa,
przyhamowanie szybkiego tempa życia.
Choć Tydzień Biblioteka trwa od 8 do 15 maja, my zaczęliśmy już w poniedziałek 7 maja od spotkania przygotowanego
dla puszczykowskiej młodzieży. Dzięki projektowi realizowanemu przez Bibliotekę Publiczną w Swarzędzu mogliśmy zaprosić
uczniów puszczykowskich szkół podstawowych oraz oddziałów
gimnazjalnych na wykład prof. Janusza Karwata „Wielkopolan
drogi do wolności”. Wykład prowadzony przez tak ogromny
autorytet w dziedzinie nauki, szczególnie zaś zmagań niepodległościowych w Wielkopolsce, z pewnością w ciekawy i wyczerpujący sposób przybliżył młodzieży tematykę tegorocznych, niezwykle ważnych, setnych rocznic odzyskania niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Tego samego dnia zapraszaliśmy wszystkich mieszkańców na kolejną odsłonę cyklu „Spotkania z historią”. Prelekcję na temat „Mundur
i uzbrojenie uczestnika Powstania Wielkopolskiego” przygotował pan Maciej Elantkowski, członek Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
We wtorek, środę, czwartek i piątek nasza biblioteka miała
przyjemność gościć dzieci z puszczykowskich przedszkoli.
Na naszych najmłodszych czytelników, chętnie odwiedzających
bibliotekę przez cały rok, czekali tajemniczy goście. Każdy
z nich miał przeczytać wymagającej publiczności bajkę lub wier-
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szyk o różnej tematyce. Serdecznie dziękujemy tajemniczym
gościom - panu burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi, pani radnej Dorocie Łuczak-Dydowicz, przyjaciółce naszej biblioteki
pani Marioli Mareckiej-Chudak, artystce i aktorce Grupy Teatralnej TEGES pani Ajżanie Prendke oraz policjantowi z naszego komisariatu panu Piotrowi Olejnikowi za przeczytanie dzieciom książek o nieograniczonej mocy dziecięcej wyobraźni,
wspaniałej zabawie podwórkowej, roli sportu, trosce o bezpieczeństwo własne i innych czy nawet ukazanie ponadkontynentalnej siły książek. Dziękujemy za poświęcony czas.
Dla każdego, kto w czasie bibliotecznego święta chciał nas
odwiedzić przygotowaliśmy też inne atrakcje. We wtorek zapraszaliśmy dzieci w wieku 3-5 lat do odbycia podróży do „Krainy Książek” by spróbować swoich sił, jako książkowi detektywi.
W środę 9 maja, dzięki uprzejmości niezrównanemu Stowarzyszeniu Miłośników Gier Planszowych KOŚCI, mogliśmy spędzić
czas na wooolnych, nieśpiesznych rozrywkach, czyli rodzinnemu graniu w gry planszowe. W czwartek odwiedziły nas prawdziwe wolne ptaki – wędrowni kuglarze, mistrzowie sztuki
puszczania pięknych baniek mydlanych, żonglerki i nie tylko.
By nie zabrakło nam atrakcji czuwali też policjanci z Komisariatu w Puszczykowie. Uchylali rąbka tajemnicy sposobu na pobieranie odcisków palców, dali się też poznać, jako miłośnicy sztuczek zręcznościowych. Każdy w ich towarzystwie czuł się na
tyle bezpiecznie, że nie straszna nam była burza i deszcz, przez
które na chwilę przenieśliśmy się do biblioteki, by zobaczyć
mima i jego opowieść o miłości.
Tydzień bibliotek za nami, czekamy z niecierpliwością na
następny. W międzyczasie, każdego zapraszamy, by nas odwiedził i zaopatrzył się w książki, namacalny symbol wolności, w każdym wymiarze.

BM CAK
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lUFY PAMFLETÓW I PIELGRZYM NADZIEI

S

Czas trwania: ok. 90 minut. Zaproszenia/ cegiełki w cenie
10 zł będą do nabycia godzinę przed spektaklem.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Puszczykowa.
*******
Wystawa „Pielgrzym Nadziei – Jan Paweł II w Wielkopolsce
1979-1983-1997-1999” – od niedzieli, 17 czerwca 2018 roku
w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie. Wystawa udostępniona dzięki uprzejmości Poznańskiego Oddziału IPN, tematycznie wzbogaci, przypadające w tym roku wydarzenia związane z 20. rocznicą naszej parafii i 40. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przed 35. laty, 20
czerwca 1983 roku Papież Polak na Łęgach Dębińskich w Poznaniu poświęcił kamień węgielny pod budowę naszego kościoła. Niech wspomnienia z tym związane, także dzięki wystawie utrwalą się w naszej pamięci.

Jolenta Strobel

KULTURA

pektakl teatralny „LUFY PAMFLETÓW”, wpisujący się w rok
obchodów 100-lecia Niepodległości, w poniedziałek,
11 czerwca 2018 roku o g. 19.00 w sali Jana Pawła II w przyziemiu kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. Dworcowa 16
w Puszczykowie.
Spektakl historyczno-patriotyczny przygotowany przez Teatr Droga im. Jana Pawła II z Poznania, to dramat z elementami
groteski, który zrealizowano na podstawie wybranych dowcipów, wierszy, piosenek, a także życia codziennego polskiego
społeczeństwa w czasie okupacji podczas II Wojny Światowej.
Będziemy mieli możliwość przypomnieć sobie piosenki: „Gdy
w noc wrześniową”, „Kto handluje ten żyje”, „Czerwone
jabłuszko”, „Piosenka w tramwaju”, „Warszawo, Warszawo ma”,
fragment „Requiem” Mozarta oraz piosenki Jana Kiepury i Mieczysława Fogga. Przedstawienie przeznaczone dla widzów
dorosłych oraz młodzieży szkół średnich.

WYSTAWA

W roku obchodów 100-lecia Niepodległości
zapraszamy

od niedzieli, 17 czerwca 2018 roku
w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP
w Puszczykowie.

11 czerwca o godzinie 19.00

na spektakl teatralny LUFY PAMFLETÓW
TEATRU DROGA im. Jana Pawła II z Poznania
Sala Jana Pawła II – Puszczykowo, ul. Dworcowa 16
Zaproszenia/cegiełki w cenie 10 zł do nabycia, godzinę przed spektaklem

Puszczykowo na rockowo. Vol 1
Sobota 19 maja upłynęła w naszym mieście pod znakiem
wielu atrakcji, aktywny dzień warto było zakończyć energetyzującym rockowym koncertem, przygotowanym w sali widowiskowo-sportowej. Jako pierwsza zaprezentowała się „Niesamowita
sprawa”, muzycy w stu procentach zasługujący na miano niesamowitych. Zaraz za nimi popis swoich umiejętności dała „Qulturka” z Piły, nakręcając publiczność i podrywając z miejsc. Na
koniec na scenie pojawiła się puszczykowska „Babayaga”, mocnym uderzeniem kończąc koncert. Mamy nadzieję, że rockowe
brzmienia w tak różnorodnym wydaniu porwały publiczność tak
samo jak nas.

BM CAK
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Pasje Młodych Czytelników

W

maju, na parterze Biblioteki Miejskiej prezentujemy
wystawę prac plastycznych Igora Ptaka, ucznia VI klasy
SP2 w Puszczykowie. Od kilku lat Igor świadomie przygotowuje się do studiowania architektury. Świetnie opanował
rysunek perspektywiczny odręcznie przenosząc na papier
wcześniej zaprojektowane i wykonane przez siebie bryły.
Na wystawie prezentowane są zarówno kompozycje brył
w przestrzeni oraz prace wykonane różnymi technikami
przedstawiające znane budynki.
Umiejętności techniczne oraz sztuka oddania podobieństwa obiektu na rysunku, to kwestia umiejętnego patrzenia,
ćwiczeń i zaangażowania Igora. Serdecznie zapraszamy

KULTURA
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strażak roku powiatu z puszczykowa

informacje

W niedzielę 13 maja 2018r., na swarzędzkim rynku odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.
Podczas uroczystości wręczono nagrody, medale i
wyróżnienia. Pierwsze miejsce, nagrodę główną i tytuł Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego zdobyła
druhna Eliza Bałazy – Naczelnik OSP Puszczykowo!
Ponadto druhna Ewa Dolańska-Niedbała została odznaczona Brązowym Medalem za Zasługi
Dla Pożarnictwa, a druh Tomasz Bąk otrzymał odznakę Strażak Wzorowy. Serdecznie gratulujemy
wszystkim wyróżnionym i odznaczonym!

OSP Puszczykowo
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pchli targ

19

informacje

maja br. odbyła się kolejna edycja Pchlego Targu. Możliwośc pobuszowania wśród "staroci" wystawianych przez
mieszkanców, znajduje już grono stałych zwolenników. A nawet jeśli nic nie kupimy czy sprzedamy, zawsze można miło
pogawędzić o tym, co na straganie.

SWAP SHOP w Puszczykowie

H

arcerze z Ośrodka ZHP Puszczykowo chcą zorganizować
w naszym mieście stały punkt wymiany odzieży, czyli
Swap-shop, (swap – wymieniać, shop – sklep). Za nami pierwsza w Puszczykowie edycja tego wydarzenia, która odbyła się
13 maja 2018 roku.
Idea sklepów bezgotówkowych, bazujących na wymianie
barterowej, sięga początków naszej cywilizacji. Ta stara, dobra
metoda handlu, znana jako „coś za coś” wraca do nas w XXI
wieku właśnie w postaci punktów SWAP-SHOP. Odpowiadając
na potrzeby środowiska harcerze chcą zorganizować punkt
wymiany odzieży w naszym mieście. Ta inicjatywa to kolejna
cegiełka, którą dokładają harcerze do rozwoju miasta, jak i promowania postaw proekologicznych i prospołecznych. Robert
Baden Powell, czyli założyciel skautingu na świecie, powiedział:
„Starajcie się zostawić świat choć trochę lepszym niż go zastaliście”. Tak narodziła się idea swap-shop w Puszczykowie! Troska o środowisko i o dobre relacje wśród lokalnej społeczności
jest obowiązkiem każdego obywatela, jest też zapisana w Prawie Harcerskim, które jest podstawowym wyznacznikiem wartości, propagowanych przez ZHP, zarówno wśród swoich członków, jak i środowisk, w których harcerze działają.
Podczas działania punktu Swap-shop, mieszkańcy Puszczykowa i wszyscy przyjaciele będą mogli wymienić się swoimi
ubraniami, dowiedzieć paru ciekawostek związanych ze świadomą konsumpcją, poznać się, porozmawiać i wspólnie spędzić
czas, jednocześnie wspierając globalną inicjatywę ekologicz-
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no–społeczną. Celem harcerzy jest pokazanie jak proste może
być współgranie z matką naturą przez zahamowanie konsumpcji i nadmiernego nabywania towarów, jak i wytworzenie przyjaznej atmosfery wśród przybyłych osób.
Realizując inicjatywę Swap-shop, jak i swoje poprzednie
projekty odpowiadamy również na niektóre cele Narodów
Zjednoczonych, takie jak: odpowiedzialna konsumpcja i promocja oraz zrównoważone miasta i społeczności.

Alicja Lis
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WILK W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM

W

informacje

historii Wielkopolskiego Parku Narodowego, a jest to już ponad 61 lat, nagrania migrującego wilka
przejściem dla zwierząt miały miejsce trzy razy: 11 grudnia 2011 roku (nagranie nocne), 17 maja
2013 roku (nagranie dzienne) i 30 marca 2018 roku (nagranie dzienne).

Informacje o prawidłowym rozpoznaniu gatunku zostały
potwierdzone przez Pana Profesora Andrzeja Bereszyńskiego.
Przejście dla zwierząt znajduje się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, nad drogą krajową nr 5 Poznań –
Wrocław w okolicy miejscowości Dębienko i od 11 lat objęte
jest stałym, całodobowym monitoringiem.
Wilk (Canis lupus) jest chroniony w Polsce od 1998 roku.
Obecnie jego status ochrony ścisłej jest regulowany przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Możliwe jest dla niego ustanowienie strefy ochronnej do 500 m od miejsca rozrodu (najczęściej nory), w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (tak jak do wszystkich
innych zwierząt objętych ochroną) zabronione jest zabijanie
wilków, a także ich okaleczanie, chwytanie, płoszenie, przetrzymywanie, niszczenie nor i niepokojenie przebywających w nich
zwierząt. Wilk znajduje się w załączniku Konwencji Berneńskiej
wymieniającym gatunki ściśle chronione. Podlega on także
Konwencji Waszyngtońskiej w sprawie międzynarodowego
zakazu handlu wymierającymi gatunkami zwierząt. Jest również wymieniony w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej jako
gatunek priorytetowy.
Wilk należy do rodziny psowatych Canidae, której przedstawicielami są między innymi szakale, kojoty, lisy i psy domowe.
Podstawową jednostką socjalną w wilczej społeczności jest
wataha, czyli grupa osobników, które wspólnie polują, wędrują i odpoczywają. Wilcza rodzina potrzebuje obszaru od 100 do
300 km2. Wielkość watahy liczy zazwyczaj od 4 do 6 osobników; liczebność zależy przede wszystkim od dostępności odpowiedniej bazy pokarmowej (im więcej pokarmu tym terytorium mniejsze) i schronień. Wataha składa się z samca (basiora),
samicy (wadery) i młodego pokolenia jakim są tegoroczne
szczenięta i ich o rok starsze rodzeństwo; czasem pojawia się
brat basiora albo siostra wadery. Zdarza się, że do watahy dołącza obcy wilk, który zostaje zaakceptowany i staje się członkiem rodziny. W stadzie dowodzi najsilniejsza para dorosłych
wilków zwana parą alfa. Wilki samotne to najczęściej młodociane osobniki, które opuszczają watahę w poszukiwaniu nowego
terytorium i partnera. Ale niektóre samotnie wędrujące wilki
to osobniki dorosłe, które w wyniku konkurencji w watasze
zmuszone są ją opuścić. W stadzie obowiązuje hierarchia, a poszczególne osobniki komunikują się między sobą mowa ciała;
postawą i mimiką (specyficzne ułożenie uszu) oraz wydając
charakterystyczne dźwięki (wycie, szczekanie, warczenie, skomlenie, piski itd.), a także wydzielając feromony i znacząc teren odchodami. Wilki mają doskonały węch i słuch. Wzrok wilka
podobnie jak i psa nie jest najlepszym zmysłem tego drapieżnika; (w dzień widzą gorzej od człowieka, w nocy zdecydowanie lepiej). Wilki są wędrowcami, potrafią w ciągu doby, w razie
potrzeby, pokonać kilkadziesiąt kilometrów, ale najczęściej
przebywają na swoim terytorium.
Z wilkiem ma wiele wspólnych cech nasz pies domowy, który od niego pochodzi. Wilk w porównaniu do psa ma wyższą,
choć stosunkowo wąską, klatkę piersiową i dłuższy tułów. Nogi
jego są długie, przystosowane do szybkiego przemieszczania się
na duże odległości oraz do poruszania się w głębokim śniegu.
Łokcie są skierowane częściowo do wewnątrz, a stopy na zewnątrz, przez co przednia i tylna noga tej samej strony ciała poruszają się w tej samej linii. Kończyny przednie wilka, tak samo
jak psa, są zakończone pięcioma palcami (jeden z nich nie dotyka
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powierzchni gruntu), a tylne czterema. Długość wilczego tropu
wynosi 10–13 cm, a szerokości 8–9 cm. Jeśli wataha idzie truchtem, (tak zwany „wilczy trucht”) to trudno jest policzyć ilość
wilków, gdyż stąpają one „trop w trop” zostawiając tylko jeden
ślad. Poruszają się w ten sposób, gdyż jest im łatwiej, a nie dlatego jak powszechnie się sądzi, by zmylić człowieka.
Naturalnym pokarmem wilka na całym świecie są dzikie ssaki kopytne, w Polsce głównie jelenie, dziki i sarny. Podstawowa
dieta uzupełniana jest mniejszymi gatunkami takimi jak: zające,
bobry, ptaki, ryby, płazy, gady, a nawet owoce leśne i grzyby.
Młode otrzymują częściowo przeżuty pokarm od wszystkich
członków watahy.
Wilki odgrywają bardzo ważną rolę w ekosystemie – dokonują naturalnej selekcji. Ich ofiarami najczęściej są osobniki
stare, chore i osłabione, a także zwierzęta młode poniżej
pierwszego roku życia. Należy pamiętać, iż wilki zawsze polują
z głodu, a nie z chęci zabicia ofiary. Nie atakują ludzi, są płochliwe, wręcz boją się ludzi i przed nimi uciekają.
Populacja wilka w Polsce szacowana jest na ponad 1000
osobników. Bytują one we wszystkich większych lasach północno-wschodniej i wschodniej części kraju, w Karpatach i w Sudetach oraz w Polsce zachodniej (Puszcza Notecka, Puszcza Zielonka). Wybierają do życia obszary o wysokiej lesistości, niskim
zagęszczeniu dróg i najczęściej z dala od aglomeracji miejskich.
Długodystansowe wędrówki wilków pokazują jak ważne jest
prawidłowe rozmieszczenie korytarzy ekologicznych, które pozwalają na swobodne migrowanie i wymianę genów pomiędzy
populacjami. Dla przykładu, młody wilk o imieniu Alan w 2009
roku przemierzył przez środkową Europę ponad 1400 km. Migrował z Niemiec, przez Polskę na Litwę i Białoruś. Odwiedził
cztery kraje i sześć polskich województw: lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie
i podlaskie. Tak ważne jest pozostawienie niezabudowanych
korytarzy migracyjnych (ekologicznych), aby zwierzęta mogły
swobodnie przemieszczać się w celu poszukiwania partnera,
pokarmu czy miejsca rozrodu.
Wielkopolski Park Narodowy ma powierzchnię ponad 7,5
tys. ha, w tym 4,5 tys. ha lasu czyli 45 km2 – jak wynika z badań
naukowych jest to stanowczo za mała powierzchnia, aby wilcze
watahy zechciały tu zostać na stałe. Wilki uchwycone okiem
kamery w Parku to najprawdopodobniej osobniki migrujące,
ale… czas pokaże. Może kiedyś wilki będę stałymi mieszkańcami Parku. Byłaby to piękna wizytówka i świadectwo bogactwa
ekosystemów tego cennego obszaru.

dr inż. Małgorzata Górna
główny specjalista ds. ochrony przyrody WPN
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Gdzie jest Puszczykowo, a gdzie Puszczykówko?

D

Jeszcze długo po powstaniu miasta granice pomiędzy poszczególnymi dzielnicami były wyraźnie widoczne, gdyż wymienione miejscowości były oddzielane przez pola i dość rzadką
zabudowę. Wskutek urbanizacji pola zostały zabudowane nowymi osiedlami, np. Nowym Osiedlem, i granice pomiędzy
dzielnicami zatarły się.
Pod koniec XIX wieku, kiedy to nasza miejscowość była pod
zaborem pruskim, w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego” znajdujemy opis Puszczykowa, Puszczykówka i Niwki.
Puszczykowo znajdowało się w powiecie śremskim i składało się
z Nowego Puszczykowa i Starego Puszczykowa. Nowym Puszczykowem nazywano tereny przy ulicy Poznańskiej, na które na
początku XIX wieku zostali sprowadzeni koloniści niemieccy.
Wówczas podzielono na nowo działki i wyznaczono ulicę Poznańską „od linijki”. Starym Puszczykowem nazywano tereny na
pofałdowanej wysoczyźnie morenowej, gdzie przesiedlono Polaków. W Nowym Puszczykowie zamieszkiwało 161 osób, w tym
111 protestantów i 50 katolików. Stare Puszczykowo zamieszkiwało 242 mieszkańców, w tym 186 katolików
i 56 protestantów. Puszczykówko znajdowało się na lewym
brzegu Warty przy skarpie nadwarciańskiej. Było zamieszkiwane
przez 93 osoby, w tym 52 katolików i 41 protestantów. Ciekawostką o jakiej wspomina „Słownik” było to, że w Warcie znaleziono piszczel mamuta. „Słownik” wspomina również
o Niwce, która również położona była w powiecie śremskim,
autor wspomina, że „na jej obrzeżach powstało miasto Mosina”.
Władze pruskie chcąc zgermanizować nazwy polskie zmieniały po kolei poszczególne nazwy miejscowości, które dzisiaj
tworzą miasto Puszczykowo. I tak w 1894 roku Nowe Puszczykowo zostało przemianowane na Unterberg, a Puszczykówko
w 1911 roku przemianowano na Puschkau. Pewną ciekawostką
jest to, że na mapie z 1893 roku rozróżniano również miejscowość Ludwigsberg, która znajdowała się w okolicy dzisiejszej
ulicy Jarosławskiej, Gołębiej. Na przełomie XIX i XX wieku Unterberg zostało skojarzone przez Niemców z miejscowością
alpejską wskutek czego utworzono stok narciarski oraz szlaki
turystyczne. Przyczyniło się do tego również ukształtowanie
terenu przypominające górskie krajobrazy. Przez to Unterberg,
nazywany przez Polaków Puszczykowem, zaczął rozwijać się
jako letnisko. Niemcy nawiązywali w architekturze do stylu alpejskiego przez co nazywano Puszczykowo podpoznańską
Szwajcarią.
Po Powstaniu Wielkopolskim i odzyskaniu niepodległości
Polacy przemianowali Unterberg na Puszczykowo, a Puschkau
na Puszczykówko. Rozpoczął się okres rozwoju Puszczykowa,
gdyż do naszej miejscowości sprowadzało się wielu poznaniaków, którzy kupowali i budowali tu wille. Jednym z tych poznaniaków był ówczesny prezydent miasta Poznania Cyryl Ratajski.
W roku 1924 Cyryl Ratajski objął posadę ministra spraw wewnętrznych. Jako minister zadecydował o przyłączeniu do Poznania nowych dzielnic: Dębca, Rataj, Małej Starołęki, Winiar
i Naramowic. Rada Ministrów zajęła się również Letniskiem
w Puszczykowie, Puszczykówku oraz Starym Puszczykowem.
Miejscowości te zostały wyłączone z powiatu śremskiego
i przyłączone do powiatu poznańskiego. Jak opisywała to prasa
w 1925 roku: „W ten sposób minister Ratajski urzeczywistnia
górnolotne plany i zamiary prezydenta miasta Poznania na
urlopie, Ratajskiego, co do stworzenia Wielkiego Poznania
i letniska tego Poznania Puszczykowa i Puszczykówka”. Puszczykowo w koncepcji Cyryla Ratajskiego stawało się zamiejscową dzielnicą miasta Poznania.
W 1934 roku została utworzona gmina Puszczykowo
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w skład której weszło Puszczykowo, Puszczykówko, Stare Puszczykowo, Łęczyca i Wiry. Każda z tych miejscowości miała radę
sołecką i sołtysa. Na czele gminy stał wójt, którym był Czesław
Michalski oraz Rada Gminy. Rozpoczęto proces nadawania
nazw ulic i pojawiły się takie ulice jak Szkolna, Pocztowa, Gwarna. Przed nadaniem nazw ulic domy miały swoje numery i nazwę, w celu szybszego ich odnalezienia, np. willa Helena, Anna,
Kujawianka. Po zajęciu Puszczykowa przez niemieckie władze
okupacyjne do Puszczykowa włączono również Czapury, Babki
i Głuszynę Leśną. Niemcy zmienili nazwę Puszczykowa na Unterberg, Starego Puszczykowa na Oberberg, Puszczykówka
na Puschkau. W 1945 roku Puszczykowo zostało wyzwolone,
a miejscowości wróciły do przedwojennych nazw.
W 1954 roku zniesiono gminę wiejską Puszczykowo, a w jej
miejsce utworzono osadę Puszczykowo, która składała się
z Puszczykowa, Puszczykówka, Starego Puszczykowa oraz Niwki. Warto dodać, że były propozycje podzielenia Puszczykowa
pomiędzy Luboń i Mosinę, które jednak nie weszły w życie.
Ostatecznie proces formowania Puszczykowa zakończył się
w 7 lipca 1962 roku, kiedy to Puszczykowo uzyskało prawa
miejskie rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza. Przez kolejne lata funkcjonowania miasta pola
pomiędzy poszczególnymi dzielnicami zapełniły się domami,
a miasto zrosło się w jedną całość, co było zabiegiem celowym.
Dzisiaj trudno już odnaleźć dawne granice pomiędzy miejscowościami, z których utworzono miasto. Granicą pomiędzy
Starym Puszczykowem a Puszczykowem jest ulica Wysoka, czyli droga wojewódzka 430. Granicą pomiędzy Puszczykówkiem
a Niwką jest ulica Dworcowa. Najtrudniej wskazać granicę pomiędzy Puszczykowem a Puszczykówkiem, która przebiega
w okolicy ronda przy cmentarzu. Starzy mieszkańcy Puszczykowa jeszcze pamiętają rywalizację pomiędzy poszczególnymi
dzielnicami, która dzisiaj już prawie zanikła.
Zachęcam do kontaktu. Poszukuję wszelakich materiałów
historycznych dotyczących Puszczykowa i jego mieszkańców.
Zachęcam do kontaktu i spotkania ze mną. Jestem dostępny
pod numerem 508467405 lub pod adresem poczty elektronicznej krzyzanskimaciej@gmail.com

Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego
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historia

zisiejsze miasto Puszczykowo powstało w 1962 roku z połączenia czterech miejscowości: Puszczykowa, Puszczykówka, Starego Puszczykowa i Niwki.

Sportowe Dni Puszczykowa rozpoczęte

12

i 19 maja odbyły się pierwsze turnieje, organizowane
z okazji Dni Puszczykowa. Była to plażowa piłka siatkowa. Pierwsze do rywalizacji stanęły panie. I miejsce wywalczyła
para Kamila Piątek/Klaudia Czaplińska, II miejsce zajęły Weronika Nitek/Marta Dyzert, III miejsce zajęły Joanna Duszak
/Danuta Barcz ysz yn, zaś IV miejsce przypadło
w udziale duetowi rodzinnemu Danuta i Alicja Kaczmarek.
Panowie rywalizowali tydzień po paniach. Do turnieju zgło–
siło się 9 par. Klasyfikacja końcowa grupy finałowej ukształto–

wała się następująco: I miejsce: Damian Ciemiecki/Bartosz
Owczarz, II miejsce: Paweł Sołtysiak/Robert Kaczmarek, III
miejsce: Jakub Skibiński/Piotr Wielowiejski, IV miejsce: Mateusz Sylwestrzak/Alan Draganow.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział. Jak zwykle atmosfera była fantastyczna, poziom sportowy wysoki, a obsługa
sędziowska profesjonalna.

Joanna Hejnowicz/Referat promocji, kultury i sportu

SPORT

terminarz rozgrywek sportowych dni puszczykowa 2018
data

miejsce

nazwa rozgrywek

termin

10 maja do 7 czerwca

Orlik Jarosławska

Puszczykowska Liga Piłki Nożnej
(szkoły podstawowe)

czwartki g. 16:00

26/27 maja

Orlik Nowe Osiedle

Piłka nożna zespołów niezrzeszonych

9:00

9 czerwca

Hala
widowiskowo-sporotwa

Finałowy turniej
Puszczykowskiej Ligi Koszykówki

10:00

10 czerwca

Przystań Puszczykowo

Spływ kajakowy
Radzewice - Puszczykowo

11:00 zbiórka

16 czerwca

Hala widowiskowo-sportowa salka konferencyjna

Brydż

10:00

16 czerwca

Start Kościelna

Rajd rowerowy szlakami WPN

9:30

Zawody wędkarskie

6:00

Grand Prix WPN w Nordic Walking

11:00

17 czerwca

Parking nad Wartą
u wylotu ul. Nowe Osiedle

17 czerwca

parking dyrekcji WPN,
Jeziory

mali komandosi z puszczykowa

B

iegali, skakali przez przeszkody, pokonywali tunel, zjeżdżali z pochylni i na „tyrolce” – tak najmłodsi puszczykowianie,
i nie tylko bawili się 19 maja na torze przeszkód w Ośrodku
Impuls podczas imprezy survival kids – Mali komandosi.
Dzieci startowały w czterech kategoriach wiekowych: Kadeci (3-4 latkowie), Żołnierze (5-6 lat), Wojownicy (7-8 lat)
i Weterani (9-10 lat). W sumie tor przeszkód pokonało 33 młodych „komandosów”. Najmłodsi wspomagani przez rodziców,
ci starsi już w pełni samodzielnie. Wszyscy wykazali się hartem
ducha i sprawnością fizyczną, za którą zostali nagrodzeni medalami, wręczanymi m.in. przez burmistrza Andrzeja Balcerka.
Gratulujemy wytrwałości i sprawności wszystkim uczestnikom!

red
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olimpiada przedszkolaka

D

m.in. w przeciąganiu liny, biegu przez przeszkody, wyścigach
w workach, dryblingu, strzałach na bramkę oraz skacząc na
piłkach. Konkurencji było 14, a wszystko zaczęło się od Zumby, która była świetną rozgrzewką. Na dzieci czekały atrakcje
w postaci waty cukrowej, smacznych i zdrowych jabłek, drożdżówek, pączków, balonów, podarowanych przez niezawodnych sponsorów. W zawodach wzięło udział niemal 100
uczestników, którzy dzielnie walczyli, by sprostać zmaganiom sportowym. Na zakończenie wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali złote medale, które rozdawali m.in. burmistrz Andrzej Balcerek i Tomasz Szewczyk.

red

Fot. Ala Brączkowska (6)

SPORT

orośli mają Olimpiady raz na 4 lata. Najmłodsi puszczykowianie co roku. Kolejna edycja Olimpiady Przedszkolaka, którą Miasto zorganizowało z Fundacją Czarodziejskie
Serce, za nami. Podobnie jak w ubiegłym roku areną zmagań
był Orlik na Nowym Osiedlu. W słoneczne sobotnie przedpołudnie 19 maja br. stawiła się tam liczna grupa młodych
sportowców ze swoimi rodzicami. Gościem specjalnym był
Olimpijczyk z Pekinu 2008, Tomasz Szewczyk, 10-krotny
mistrz Polski w lekkiej atletyce, specjalizujący się w biegu
na 3000 metrów z przeszkodami.
Na przygotowanych przez organizatorów stanowiskach
dzieci próbowały swoich sił w różnych konkurencjach
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próba bicia rekordu na dniach puszczykowa

J

SPORT

ak juz informowaliśmy w kwietniowym numerze Echa, pierwszym wydarzeniem wpisującym
się w kalendarz tegorocznych obchodów Dni Puszczykowa będzie próba pobicia rekordu Polski
w godzinnym, zespołowym (8-10 zawodników) wyciskaniu sztangi.

8 czerwca podejmie się jej grupa osób trenujących w puszczykowskim Ośrodku Impuls z Robertem Sokołem założycielem i właścicielem ośrodka na czele.
Początek bicia rekordu zaplanowano na godz. 21:00 w hali
sportowo-widowiskowej w Puszczykowie przy ul. Podgórnej.
Jednak już od godz. 20:00 z identyczną sztangą będą mogli
zmierzyć się wszyscy chętni. Jak mówi R. Sokół, będzie zachęcał publiczność, aby stworzyła drugą drużynę uczestników,
która na drugim podeście będzie wyciskała identyczny ciężar,
tu prośba organizatorów do tych, którzy chcą wystartować
w drużynie mieszkańców o zabranie ze sobą stroju sportowego. – Jeśli taka drużyna się skompletuje, a mam nadzieję, że
tak się stanie, nie można wykluczyć, że to oni pobiją rekord,
a nie my – żartuje R. Sokół.
Właściwa próba, która będzie nadzorowana przez specjalną komisję rozpocznie się o godz. 21:00. Organizatorzy zamierzają zamontować system wizualny, dzięki któremu na bieżąco
będzie podawany wynik wyciskania sztangi obu ekip (jeśli oczywiście druga zostanie skompletowana).
Wiadomo już także o kilku dodatkowych atrakcjach. Przed
halą swoje pojazdy wystawią i być może dadzą pokaz mocy,
tym razem silników, doskonale znani mieszkańcom i czytelnikom Echa kierowcy rajdowi Xawery (brał udział w pobiciu rekordu, o którym piszemy poniżej) i Sebastian Mielcarkowie.
Sebastian zaprezentuje Ferrari F12, a Xawery Opla Corsę 3.0
V6, którą z powodzeniem wygrywa zawody w wyścigach na

1/4 mili. Po zakończeniu próby niespodziankę zapowiada też
Jacek Błaszkowiak. Będzie nim olbrzymi tort (kształt na razie
jest tajemnicą), który zostanie „rozczęstowany” wśród zawodników i widzów tego wydarzenia.
„Siłacze” trenujący w Impulsie już drugi raz podejmą próbę
bicia rekordu. W październiku ubiegłego roku pobili rekord Polski w wyciskaniu sztangi przez 24-godziny non stop. Wycisnęli
wówczas 1845,35 ton, podnosząc sztangę o wadze 50.787 kg.
36 335 razy.

red

II Turniej halowej piłki siatkowej

20

maja 2018 roku w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie odbył się halowy Turniej Piłki Siatkowej.
Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem, do rywalizacji
przystąpiło 13 zespołów. Mecze rozgrywane były do 2 wygranych setów, w przypadku remisu – tie-break do 10 punktów
decydował, który zespół zwycięży. Zmagania sportowe trwały
prawie siedem godzin, na trzech boiskach. Poziom sportowy
zespołów był zróżnicowany, ale chodziło głównie o dobrą za-

bawę przy siatce. Na pewno mecze półfinałowe oraz o miejsce
I i III pomimo zmęczenia zawodników były bardzo wyrównane
i zacięte. Ostatecznie zwyciężył zespół Acapulco, na drugim
miejscu była Dzika Wataha a na najniższym stopniu podium
zameldował się zespół Spoko team. Już teraz BM CAK Puszczykowo serdecznie zaprasza na kolejny turniej, który odbędzie
się we wrześniu 2018 roku.

Paweł Wolny

klasyfikacja końcowa
1. Acapulco
2. Dzika Wataha
3. Spoko Team
4. RKS Klimafox

30

5-8. Chukwe-Bukwe Hambalabamba
5-8. Granowo
5-8. Volley Bulls
5-8. Legion Samobójców
9. Super flotki

10-12. Plażowicze
10-12. Sąsiedzi
10-12. Smash
13. Delfin
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Wiosenna Piątka i Dyszka Nocnego Puszczyka

W

biegaczką z Puszczykowa okazała się Natalia Rembowska,
przed Weroniką Derengowską i Agnieszką Wojt.
10 km – mężczyźni: Piotr Pihil (Wschowa), Robert Walczak
(Poznań), Wojciech Komorowski (Poznań). Najszybszym puszczykowianinem okazał się Piotr Janc.
10 km – kobiety: Wioleta Franczyk (Biadoliny), Jowita
Kruczkowska (Kostrzyn Wlkp.), Emila Bogucka (Mosina).
Kolejny nocny bieg już w sierpniu. A tymczasem zapraszamy na IV Puszczykowski Dwubieg Lipcowy (30.06/1.07).

Joanna Hejnowicz/Referat promocji, kultury i sportu

Fot. Ala Brączkowska (8)

SPORT

ciepły piątkowy wieczór 18 maja ponownie zaprosiliśmy
biegaczy do udziału w nocnym biegu na dwóch dystansach: 5 i 10 km. Na starcie stanęło ponad 160 biegaczy.
O 21:30 wystartował bieg na 10 km, zaś o 21:45 bieg na 5 km.
Końcowa klasyfikacja przedstawiała się następująco:
5 km – mężczyźni: Kamil Sójka (Poznań, Rafał Tomowiak
(Leszno), Kamil Matyja (Poznań). Najszybszym mieszkańcem
Puszczykowa był na tym dystansie Wojciech Januć, przed Jakubem Koniecznym i Filipem Koniecznym.
5 km – kobiety: Dominika Pihil (Wschowa), Zuzanna Zaremba (Borek Wlkp.), Anna Wiśniewska (Poznań). Najszybszą

Tosia Łęcka wystartuje w the junior open

P

uszczykowianka, Tosia Łęcka, zakwalifikowała się na prestiżowy turniej golfa The Junior Open.
W dniach 4-6 maja na polu Lisia Polana pod Warszawą rozgrywane były Mistrzostwa Regionu Wschodniego. Dla juniorów do 16 lat turniej ten był możliwością kwalifikacji do The
Junior Open – międzynarodowej, prestiżowej imprezy, organizowanej co dwa lata przez R&A. O jego prestiżu może świadczyć chociażby to, że każdy kraj może reprezentować tylko
jedna juniorka i jeden junior.
W zakończonym w niedzielę 6 maja trzydniowym turnieju
Tosia, wspierana przez siostrę Anię jako caddie, uzyskała wyniki 81, 78, 78 i jako najwyżej sklasyfikowana juniorka w lipcu
poleci do Szkocji rywalizować z najlepszymi młodymi golfistami z całego świata na polu Eden w St. Andrews.
Gratulujemy!

red
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www.puszczykowo.pl

ORGANIZATOR

PATRONI MEDIALNI

ZAPRASZA NA K

20:00-21:30 DIKANDA

SPONSORZY I PARTNERZY

ROZMUS

ERT
16:30-19:00 ROB AWĘ Z MLEKIEM!

09 CZERWCA / SOBOTA

+ festiwal food trucków + największy w Polsce dmuchaniec Monsters
+ zwiedzanie miasta londyńskim autobusem + występy artystyczne + zawody sportowe
+ zabawy interaktywne + próba ustanowienia rekordu Polski w wyciskaniu sztangi

CZESŁAW ŚPIEWA

19:00-20:30

10 CZERWCA / NIEDZIELA

PECTUS

21:30-23:00

2018
TEREN SPORTOWO-REKREACYJNY
UL. KOŚCIELNA 7
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