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kań wskazuje, że występuje tendencja do osiadania i przemieszczania się”. Specjaliści zalecili wówczas umocnienie skarpy, usypanej przed około 100 laty. Teraz pojawiła się szansa na
rozwiązanie tych problemów dzięki pozyskanym środkom z budżetu Unii Europejskiej. Wartość całego projektu obejmującego budowę parkingu przy dworcu w Puszczykowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę ścieżki rowerowej wraz
z jej oświetleniem oraz przebudowę drogi powiatowej wraz
ze wzmocnieniem skarpy korpusu drogowego oraz wzmocnieniem podłoża gruntowego pod ścieżkę rowerową wynosi 3,9
mln zł, z tego 3,3 mln zł stanowią środki budżetu Unii Europejskiej. Jeśli nie zajmiemy się groblą w najbliższym czasie, może
nam grozić nawet jej całkowite zamknięcie dla ruchu pieszego,
rowerowego, samochodowego i autobusowego. Zatrzymanie
prac skutkować może utratą ponad 3 mln zł, które później
trzeba będzie znaleźć w budżetach Powiatu i Miasta, bo bez
poważnej, kosztownej modernizacji wkrótce ścieżka i droga
na grobli nie będą mogły nam wszystkim służyć.
Jednocześnie, w związku z pojawiającymi się obawami
o zachowanie alei drzew wzdłuż ul. Poznańskiej, chciałbym
uspokoić mieszkańców, że inwestycja zostanie zrealizowana
przy możliwie minimalnej wycince drzew. Inwestycję będzie
realizował Powiat Poznański, będący zarządcą drogi, którego
władze zapewniły nas, że na etapie projektowania inwestycji
zwrócą szczególną uwagę na zachowanie istniejącej zieleni.
Przypomnę, że w 2017 r. Miasto zleciło opracowanie dokumentacji, która wskazała, że istnieje możliwość bardzo istotnego zmniejszenia pierwotnie zakładanej wycinki, drzew, w tym
wszystkich o największej średnicy. Dokumentację Miasto przekazało Powiatowi.
Kolejny temat, dotyczy jeziora Jarosławieckiego, a dokładnie kąpieliska, które od dawna nad nim się znajduje. Od kilku
lat dzięki ustaleniom i współfinansowaniu Puszczykowa i Komornik – czyli gmin wchodzących w skład Mikroregionu – działało tam strzeżone kąpielisko. Niestety podczas kończących się
wakacji oficjalnie obowiązywał tam zakaz kąpieli. Stało się tak
dlatego, że Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu WPN nie wystąpiło do Wójta Gminy Komorniki, na którego terenie leży
jezioro w ustawowym czasie (do 31.12.2017 r.) z wnioskiem
o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk, a co się z tym
wiąże o współfinansowaniu zatrudnienia ratownika. W tej sytuacji, radni gminy Komorniki podjęli uchwałę o nieudostępnianiu kąpieliska w tym sezonie, co automatycznie wiązało się
z objęciem go całkowitym zakazem kąpieli. Radni nie wyrazili
zgody na poniesienie kosztów zatrudnienia ratownika tylko
przez ich Gminę. Przyznaję, zwłaszcza, kiedy w tym roku mieliśmy tak upalne lato, że to niezbyt fortunna sytuacja. Aby
w przyszłości uniknąć takiej sytuacji porozumiałem się z wójtem Komornik w kwestii współfinansowania zatrudnienia od
przyszłego roku ratownika niezależnie od działań Mikroregionu. Jeszcze jesienią bieżącego roku po podjęciu wcześniej
stosownych uchwał przez Radę Gminy Komorniki i Radę Miasta Puszczykowa będzie możliwe podpisanie porozumienia
w sprawie wspólnej realizacji kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim. Dzięki tym uzgodnieniom z gminą Komorniki już dzisiaj mogę zapewnić, że w przyszłym roku plaża nad tym jeziorem będzie otwarta.
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Wydaje się, że tegoroczne wakacje zaczęły się kilka dni
temu, a to już koniec sierpnia i letnia kanikuła prawie dobiegła
końca. Jestem przekonany, że najmłodsi i starsi mieszkańcy
naszego miasta dobrze wypoczęli i zregenerowali siły na kolejne miesiące nauki i pracy. Dla tych, którzy spędzili lato
w Puszczykowie Urząd Miejski, Biblioteka Miejska oraz wiele
innych podmiotów przygotowały bogaty program wakacyjnych atrakcji. Wiem, że frekwencja dopisała, a to oznacza, że
propozycje spotkały się z dobrym odzewem, co mnie bardzo
cieszy. Oferta na aktywne spędzenie wrześniowych dni w naszym mieście jest równie bogata. Zachęcam do zapoznania się
z kalendarzem wydarzeń.
Dobre wiadomości mam również dla naszych najmłodszych mieszkańców, a dokładnie dla ich rodziców. Mam tu na
myśli rodziców dzieci w wieku żłobkowym. Doskonale zdaję
sobie sprawę z tego, że dla tych którzy posyłają swoje maleństwa do żłobków jest to zazwyczaj spore obciążenie finansowe. Właśnie z tego względu po konsultacji z moim klubem
radnych, wystąpiłem do Rady Miasta z propozycją uchwalenia
dotacji w wysokości 200 zł miesięcznie na każde dziecko, dzięki której będziemy mogli wesprzeć finansowo rodziców oddających swoje dzieci do żłobków. Jestem przekonany, że uda
nam się utrzymać to wsparcie dla rodzin także w następnych
latach.
Będąc przy miejskich finansach wspomnę, że podczas
sierpniowej sesji w programie pojawi się moja propozycja
zwiększenia ze 100 do 250 tysięcy złotych środków na finansowanie zadań w ramach budżetów obywatelskich. Dwie edycje tego sposobu wyłaniania i finansowania miejskich inwestycji pokazały, że warto zarezerwować na ich realizację więcej
pieniędzy. O Zielonym Targu, czyli tegorocznej realizacji inwestycji wybranej w ramach budżetu obywatelskiego przeczytacie Państwo na str. 10. Warto raz jeszcze zaznaczyć, że do
kwoty 100.000 zł z budżetu obywatelskiego postanowiliśmy
dołożyć 600.000 zł, dzięki czemu zagospodarowany zostanie
cały teren między apteką a policją.
Ponadto chciałbym, aby od najbliższego naboru projektów
do budżetu obywatelskiego przestał obowiązywać limit wiekowy. Przypomnę, że dotychczas propozycje projektów zadań
do budżetu obywatelskiego mogły składać osoby mające, co
najmniej 16 lat. Podobnie było z udziałem w głosowaniu.
Gorące, choć niekoniecznie związane z wakacyjnymi atrakcjami, są emocje wywołane planami przebudowy ścieżki rowerowej na tzw. grobli, wchodzące w zakres prac związanych
z budową węzła przesiadkowego w Puszczykowie (szerzej informujemy o tej sprawie na stronie 13). Jednak będąc przy
tym temacie, chciałbym odnieść się do niektórych kwestii poruszanych w mediach. Uważam, że najważniejszą sprawą, niestety wydaje się bagatelizowaną, jest fatalny, można nawet
powiedzieć katastrofalny, stan grobli. Wielu już zapomina, ale
podczas powodzi w 2010 r. bardzo wysoki stan Warty omal nie
spowodował poważnego jej uszkodzenia. By nie być gołosłownym przytoczę kilka zdań z ekspertyz przygotowanych w 2011
r. przez specjalistów w Politechniki Poznańskiej na zlecenia
Zarządu Dróg Powiatowych, który przypomnę jest zarządcą
tej drogi – „powstałe zniszczenie ma najprawdopodobniej
swoje źródło w nieprawidłowym wykonaniu nasypu pod ścieżkę rowerową oraz słabemu zagęszczeniu nasypu pod drogą.
Jezdnia drogi na znacznym odcinku jest spękana, a układ spę-
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ROCZEK sali widowiskowo-sportowej

C

hociaż hala widowiskowo-sportowa w naszym mieście działa dopiero rok (uroczystość przecięcia
wstęgi odbyła się 8 września 2017 r.), to chyba już nikt w Puszczykowie nie wyobraża sobie bez niej
życia. Przypadający niebawem „roczek” naszej hali jest doskonałą okazją, aby zaprezentować jak nam
przez ten rok służyła.
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TYDZIEŃ W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
Od stycznia do czerwca codziennie, od poniedziałku do
piątku, w hali widowiskowo-sportowej od godziny 8 do 17 prowadzone były zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów SP
nr 1. Popołudniami i wieczorem odbywały się treningi, głównie
klubów sportowych zarejestrowanych na terenie miasta Puszczykowa. Były to treningi piłki nożnej (KP Las Puszczykowo,
Akademia Reissa), badmintona (PTS Puszczykowo), siatkówki
(MKS Puszczykowo). Raz w tygodniu odbywały się godzinne
zajęcia z piłki ręcznej dla dziewcząt, które organizowała
BM CAK Puszczykowo. Z sali korzystały również dwie grupy
indywidualne seniorów grające w piłkę nożną i koszykówkę.
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 17 do 21 wykorzystywana była także mała sala, w której królowały zajęcia Aikido
(10 godz. tygodniowo), prowadzone były zajęcia Ju-Jitsu, karate, boksu. Dla kobiet BM CAK Puszczykowo prowadziła 2 razy
w tygodniu, płatne zajęcia z pilatesu oraz ćwiczeń psychofizycznych oraz raz w tygodniu zajęcia pn. smukła sylwetka.
W hali widowiskowo-sportowej znajduje się również sala
konferencyjna w której BM CAK Puszczykowo organizowała
różnego rodzaju przedstawiania, spektakle, koncerty czy spotkania z mieszkańcami. Sala wynajmowana była na różnego
rodzaju zebrania, pokazy. W sali odbywały się posiedzenia komisji oraz sesje Rady Miasta organizowane przez Urząd Miejski
w Puszczykowie. Sala była też areną turniejową brydżystów
oraz turniejów gier planszowych. Systematycznie odbywały się
zajęcia z fotografii organizowane przez BM CAK Puszczykowo.
WYDARZENIA/ZAWODY/TURNIEJE
Hala widowiskowo-sportowa była też areną 21 imprez
sportowych oraz sceną 6 imprez kulturalno-rozrywkowych.
W piłce siatkowej, piłce nożnej, koszykówce, badmintonie, a
nawet MMA rywalizowano podczas turniejów amatorskich,
grand prix czy Mistrzostwach Polski.
Do najważniejszych wydarzeń sportowych w pierwszym
półroczu 2018 roku, zorganizowanych w hali widowiskowosportowej w Puszczykowie należały:
♦ Grand Prix w piłce siatkowej – organizator Miasto Pusz–
czykowo,
♦ Grand Prix w koszykówce - organizator Miasto Puszczy–
kowo,
♦ Liga halowej piłki nożnej – organizator Sportech / BM
CAK Puszczykowo,
♦ Turnieje piłki nożnej dzieci – organizator KP Las Puszczy–
kowo,
♦ Turniej tenisa stołowego – organizator BM CAK Puszczy–
kowo,
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♦ Amatorski turniej w piłce siatkowej – organizator BM
CAK Puszczykowo,
♦ Amatorskie Mistrzostwa Europy MMA – organizator Pan–
kration Poznań,
♦ Mistrzostwa Wielkopolski Juniorek w piłce siatkowej –
organizator Miasto Puszczykowo/MKS Puszczykowo,
♦ 1/8 Mistrzostw Polski kadetów w piłce siatkowej – orga–
nizator Energetyk Poznań,
♦ Mistrzostwa Miasta Puszczykowo w badmintona – orga–
nizator PTS Puszczykowo,
♦ Ustanawianie rekordu Polski w grupowym wyciskaniu
sztangi – organizator Ośrodek Impuls.
IMPREZY KULTURALNO-ROZRYWKOWE,
ORGANIZOWANE W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
W PUSZCZYKOWIE:
♦ uroczyste otwarcie hali widowiskowo sportowej: koncert
Małgorzaty Ostrowskiej i jej gości Damiana Ukeje, Marka
Piekarczyka,
♦ koncert w hali widowiskowo sportowej: 2TM2 3, Maleo
Reggae Rockers,
♦ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – organizator BM
CAK Puszczykowo,
♦ Koncert Arki Noego – organizator BM CAK Puszczykowo
♦ Gala Straussa – organizator BM CAK Puszczykowo,
♦ Koncert „Puszczykowo na Rockowo" koncert zespołów:
Babayaga, Qulturka, Niesamowita Sprawa – organizator
BM CAK Puszczykowo,
♦ Spektakl „Ożenek” – organizator BM CAK Puszczykowo,
♦ Spektakl dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2018 – organizator OPS Puszczykowo.
SALA KONFERENCYJNA
♦ spotkania z teatrem dla dzieci,
♦ spotkania z Panią Melodią,
♦ koncert wspomnień wyk. Ewa Michorowska,
♦ koncerty operetkowe,
♦ spotkanie autorskie, podróżnicze, z historią (Katarzyna
Bosacka),
♦ gry planszowe przygotowane wraz ze Stowarzyszeniem
Miłośników Gier Planszowych KOŚCI, (turnieje, nocki),
♦ teatry dla dorosłych,
♦ spotkania z mieszkańcami,
♦ Konferencja Upowszechniająca Praktyki Współpracy Na–
uczycieli – organizator SP nr 1.
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Modernizacja ewidencji gruntów
i budynków w Puszczykowie

SAMORZĄD

Starosta Poznański informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów
i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej Puszczykowo (Id 302102) obrębów ewidencyjnych: Puszczykowo
(Id 302102_1.0001), Puszczykowo Stare (Id 302102_1.0002), Niwka (Id 302102_1.0003), projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Wykonawcą prac wyłonionym w trybie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jest:
GEORANGE Łukasz Antkiewicz, z siedzibą w Poznaniu.
Pracownicy ww. firmy wykonujący prace geodezyjne będą posiadali identyfikatory ze zdjęciem, zawierające: imię,
nazwisko, nazwę wykonawcy z dopiskiem „Wykonawca modernizacji ewidencji gruntów i budynków powiatu poznańskiego". Wykonawca dokona na gruncie niezbędnych ustaleń i pomiarów geodezyjnych budynków, użytków gruntowych,
ponadto pozyska dane techniczne dotyczące budynków i lokali, dokona również aktualizacji informacji dotyczących właścicieli i władających nieruchomościami.
Właścicieli oraz osoby władające nieruchomościami prosi się o udzielanie informacji o posiadanych budynkach i lokalach
geodetom wykonującym prace terenowe.
Zgodnie z art.13 ust.1 pkt 1, art.14 i art.48 ust.1 pkt 2 p.g.i.k., pracownicy wykonawcy mają prawo wstępu na grunt,
do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami, a właściciel
lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić wykonanie tych prac.
W wyniku prac modernizacyjnych zostanie sporządzony projekt operatu opisowo-kartograficznego. Zgodnie z art.24a
ust.4 p.g.i.k. projekt ten podlegać będzie wyłożeniu na okres 15 dni roboczych, do wglądu wszystkich zainteresowanych
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18.
Starosta poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu operatu opisowo-kartograficznego, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Puszczykowa, na co najmniej
14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą
dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, będzie mógł w okresie wyłożenia projektu do wglądu
zgłaszać uwagi do tych danych. W terminie 15 dni roboczych od zakończenia wyłożenia upoważniony pracownik Starostwa
Powiatowego w Poznaniu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac modernizacyjnych, rozstrzygnie o przyjęciu lub
odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym poinformuje zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia.
Po upływie ww. terminu dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego staną się
danymi ewidencji gruntów i budynków i będą podlegać ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Poznański ogłosi w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie
opisowo-kartograficznym, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa,
zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzygnie w drodze decyzji. Do
czasu rozstrzygnięcia, w stosunku do tych danych, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie będą wiążące. Zarzuty zgłoszone po tym terminie będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych
ewidencją gruntów i budynków.
Termin zakończenia prac geodezyjnych został określony na 23 maja 2019 r.

PRZYPOMNIENIE O TERMINACH PŁATNOŚCI
♦
♦
♦

Urząd Miejski w Puszczykowie przypomina o zbliżających się terminach płatności:
III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego termin płatności do dnia 15.09.2018 r.;
II raty podatku od środków transportowych – termin płatności do dnia 15.09.2018 r.;
III raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych –
termin płatności do dnia 30.09.2018 r.
Należności prosimy wpłacać na rachunek bankowy:
BANK PEKAO S.A.

29 1240 6595 1111 0010 5577 8276
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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!

SAMORZĄD

zajęcia
nia
od wrześ .
2018 r

Zapisy i rekrutacja

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Katarzyną Nowak-Śronek pod nr tel. 668 983 754.
Rekrutacja odbywa się w Urzędzie Miejskim, Referat Promocji, Kultury i Turystyki, pok. nr 8.

OGŁOSZENIe
Burmistrza miasta puszczykowa
Burmistrz Miasta Puszczykowa przypomina o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie
niezabudowanych części nieruchomości położonych w Puszczykowie, przy ul. Klasztornej:
obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 6, KW nr PO2P/00173508/5
– działka nr 842 o powierzchni 0,1622 ha, cena wywoławcza 313.479,38 zł,
– działka nr 843 o powierzchni 0,1200 ha, cena wywoławcza 231.920,62 zł, do ceny należy doliczyć podatek VAT wg
obowiązującej w dniu sprzedaży stawki (aktualnie 23%)
Termin i miejsce przetargu:
11 września 2018 r., godz. 9:00, Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pokój nr 13.
Wadium: tytułem nabycia: działki nr 842 w wysokości 40.000,00 zł; działki nr 843 w wysokości 30.000,00 zł - należy
wnieść do 7 września 2018 r. na rachunek bankowy Miasta Puszczykowa w PEKAO S.A.,
nr: 55 1240 1747 1111 0010 7176 6097.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.puszczykowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie oraz w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, w pokoju nr 18, w godzinach
urzędowania oraz pod numerem tel. 61 89 83 730.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA ZIELONEGO targu

D

wie firmy złożyły swoje oferty w przetargu ogłoszonym
przez Miasto Puszczykowo na zagospodarowanie terenu
przy ul. Poznańskiej. Obecnie trwa wyłanianie najkorzystniejszej oferty.
Budowa Zielonego Targu, który znajdzie się właśnie
na terenie objetym procedurą przetargową realizowana jest
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Za jego powstaniem głosowało 229 osób.
Zielony Targ będzie znajdował się przy ulicy Poznańskiej
na terenie między Policją, a budynkiem apteki. Targ ma być
nie tylko miejscem handlu, ale również miejscem spotkań,
gdzie mieszkańcy będą mogli przy okazji robienia zakupów
miło spędzić czas. Miejsce zostanie zaopatrzone w kilka
drewnianych stoisk oraz inne elementy małej architektury

10

– ławki i pergole na kwiaty. Oczywiście należy podkreślić, że
miejsce to zostanie również wzbogacone o zieleń, która ma
nadać klimat i stworzyć kolejny, miły zakątek w naszym mieście.
Zielony Targ będzie miejscem handlu świeżymi warzywami i owocami, ale również przestrzenią, w której będą się
odbywały różne tematyczne imprezy i wydarzenia – festyn
„Zielonym do góry”, jarmarki świąteczne i inne.
W ramach tej inwestycji zostanie też usprawniony wjazd
i wyjazd z parkingu przy hali widowiskowo-sportowej.
Niebawem zostanie ogłoszona procedura na kolejny
budżet obywatelski. O jego zwiększenie do kwoty
250 000 zł zawnioskował do rady miasta burmistrz Andrzej Balcerek.

ECHO PUSZCZYKOWA - sierpień 2018

Przetarg na pumptrAck ogłoszony

A

matorzy jazdy na pumptracku mieli już dwukrotnie okazję przetestować tor na tymczasowych obiektach, które na próbę montowano m.in. podczas tegorocznej majówki z rowerem. Teraz przyszedł
czas na tor stacjonarny. Miasto ogłosiło już przetarg na jego budowę. Plany zakładają, że tor powstanie
na terenie Orlika na Nowym Osiedlu.
Plac, na którym powstanie tor i dojście do niego zaprojektowane zostało z niefazowanej kostki typu Pozbruk.
Oczywiście przy torze zostaną zainstalowane stojaki na
rowery, ławki, kosze na śmieci i tablica informacyjna.

red

lokalizacja pumptracka
w puszczykowie

INWESTYCJE

Pumptrack w Puszczykowie będzie miał asfaltową nawierzchnię. Na jego trasie znajdą się garby, profilowane zakręty oraz uwielbiane prez miłośników BMX-ów małe „hopki”.
Kolejność elementów pumptracka została tak zaprojektowana, aby możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez ciągłego pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami stworzą zamkniętą pętlę, po której będzie można jeździć
w obu kierunkach. Dla maksymalnego wykorzystania terenu
projektuje się liczne odnogi i alternatywne linie przejazdu.
Tor pumptrack - EASY PUMP ma służyć przede wszystkim
młodym użytkownikom — amatorom terenowej jazdy na rowerze.
Jednak puszczykowski pumptrack nie będzie służył wyłącznie cyklistom. Został tak zaprojektowany, aby umożliwić
jazdę zarówno na deskorolkach, rolkach czy hulajnogach.

Remont nawierzchni ze środków wykonawcy

F

irma Trakcja PRKiI wyremontowała ulice Kasprowicza i fragment ul. Dworcowej. Prace zostały wykonane w zamian za
użytkowanie dróg podczas prac modernizacyjnych na linii kolejowej E59. Ulice do naprawy zostały wskazane przez Urząd
Miasta.
Trakcja PRKiI była wykonawcą robót modernizacyjnych na
linii kolejowej E59. Podczas prac użytkowała (także wysokotonażowymi ciężarówkami) drogi na ternie naszego miasta.
Po zakończeniu prac została powołana komisja oceniająca stan
dróg wykorzystywanych w trakcie budowy. Komisja przeprowadziła wizję lokalną na przedmiotowych drogach, wykonano
również dokumentację fotograficzną uszkodzeń.
Przedstawiciele Miasta i wykonawcy robót Trakcja PRKiI
S.A. wspólnie ustalili, że w ramach odszkodowania za korzystanie z dróg, wykonawca dokona remontu nawierzchni dróg
o łącznej powierzchni 1200 m kw. W związku z tym wytypowano do naprawy ulice: Kasprowicza i Dworcową. Na obu została
wymieniona nakładka bitumiczna, a także będzie odmalowane
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oznakowanie poziome. Wartość prac wykonanych na rzecz Miasta została oszacowana na kwotę około 120 000 zł.
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Budowa kolejnych ulic

N

kurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wartość wsparcia wynosi 932 tys. zł przy
całkowitym koszcie wynoszącym niemal 2 mln zł. 30 lipca br.
umowę w tej sprawie burmistrz miasta Andrzej Balcerek przy
kontrasygnacie skarbnika miasta Piotra Łoździna podpisali
z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem.
ZRD Marka Dachtery jako wykonawca tej inwestycji został
wyłoniony dopiero w drugim przetargu. Pierwszy przetarg
ogłoszony przez miasto unieważniono, ponieważ jedyny wykonawca, który stanął do tego przetargu złożył ofertę, przekraczającą możliwości finansowe miasta.
W lipcu rozstrzygnięto także przetarg na budowę ulicy
Klasztornej. Wykonawcą tej inwestycji także jest ZRD Marka
Dachtery. W tym przypadku w zakres prac wchodzi budowa
tej ulicy wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Dodatkowo zostanie odtworzona nawierzchnia z płyt betonowych
na odcinku 190 mb. Wykonawca powinien wejśc na plac budowy z początkiem września i zgodnie z przetargowym harmonogramem powinien ukończyc prace w 3 miesiące od podpisania umowy.

red
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a drogowych inwestycjach naszego miasta nie ma wakacji. Ekipy wykonawców intensywnie pracuja przy budowach kolejnych ulic.
W sierpniu na ulicy Pułaskiego zakończyło pracę konsorcjum Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska i Wodan. W ramach tej inwestycji oddano do użytku ulicę z nową
nawierzchnią z kostki typu Pozbruk. Droga ma 5 m szerokości
oraz chodnik o szerokości 1,5 m. W miejscach istniejących
bram wykonano zjazdy drogowe z takiej samej kostki betonowej. W zakres prac wchodziła też budowa miejsc parkingowych. W ramach tej inwestycji wybudowano także kanalizację
deszczową.
Z kolei na ul. Szpitalnej brygady drogowców Zakładu Robót
Drogowych Marka Dachtery kontynuowały prace rozpoczęte
w lipcu. W zakres prac wykonania tej ulicy, wchodzi również
budowa chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej. Projektant zaplanował wykonanie nawierzchni na tej ulicy
z masy bitumicznej, podobnie jak na pobliskich ulicach: Kraszewskiego i Kosynierów Miłosławskich.
Na wykonanie tej ulicy Miasto uzyskało dofinansowanie
w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Kon-

Ulica Szpitalna

Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy
ul. Szpitalnej w Puszczykowie

Ulica Pułaskiego

Ulica Klasztorna

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 44. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 28.08.2018 r. o godz. 17.00 oraz 45. sesję Rady
Miasta Puszczykowa, która odbędzie sie 25.09.2018 r. o godz. 17.00. Sesje odbywają się 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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O

d kilku dni trwają dyskusje związane z remontem fragmentu ul. Poznańskiej czyli tzw. grobli. Najwięcej emocji
wzbudza planowana wycinka drzew.
O tym, że grobla wymaga naprawy wiadomo od 2011 roku.
Wtedy to właściciel tej części ul. Poznańskiej czyli Powiat Poznański w porozumieniu z Miastem Puszczykowo zlecił naukowcom z Politechniki Poznańskiej opracowanie ekspertyzy
dotyczącej stanu technicznego ulicy i ścieżki rowerowej. Wyniki badań, m.in. odwiertów nie pozostawiają złudzeń – brak remontu skończy się zamknięciem ścieżki rowerowej, później
wstrzymaniem przejazdu dla autobusów (ciężarówki już mają
zakaz wjazdu na groblę), a wreszcie zamknięciem ulicy dla ruchu samochodów osobowych.
Z uwagi na problemy z własnościami gruntów, przygotowywania do tej inwestycji trwały kilka lat. Początkowo zadanie
miało zrealizować Miasto Puszczykowo na mocy stosownych
uchwał Rady Powiatu i Rady Miasta Puszczykowa. Jednak ostatecznie, z uwagi na wskazane problemy z własnościami gruntów, przygotowaniem do realizacji zadania zajął się Powiat,
jako właściciel drogi i jako podmiot, do którego zadań należy
jej utrzymanie we właściwym stanie technicznym. Okazja do
przyspieszenia realizacji, tej tak koniecznej inwestycji, pojawiła
się wraz z nową perspektywą programowo-finansową UE na
lata 2014-2020. W 2017 r. Miasto Puszczykowo w partnerstwie
z Powiatem uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych. W
dokumentacji, jaką złożono ubiegając się o pieniądze zewnętrzne zapisano m.in., że w miejscu tym powstanie nowa, bezpieczna i oświetlona ścieżka pieszo-rowerowa odsunięta od jezdni,
wzmocniony zostanie korpus drogi, a sama ulica zyska nową

nawierzchnię. Niestety, taki zakres prac wymaga wycięcia części drzew. Początkowo wskazano do potencjalnej wycinki 52
drzewa, w tym 28 o pierśnicy pow. 100 cm, ale wskutek starań
Miasta ograniczono tę liczbę do maksymalnie 43 (w projekcie
technicznym inwestycji może okazać się, że zostanie wyciętych
jeszcze mniej drzew), przy czym udało się zachować wszystkie
największe okazy (o pierśnicy pow. 200 cm), a tych powyżej
100 cm do wycinki pozostało 5 sztuk. Dodatkowo zagwarantowano, że w miejsce wyciętych drzew zostanie posadzonych
minimum tyle samo roślin (w gatunkach równoważnych). Celami jakie przyświecały Miastu było więc zapewnienie bezpiecznego wjazdu do Puszczykowa i maksymalne zachowanie charakteru alei tej części ul. Poznańskiej.
Wszystkie te ustalenia znane były już od roku. Informację o
zakresie inwestycji otrzymali w 2017 roku m.in. wszyscy radni,
także Ci, którzy jej nie popierają. Dostęp mieli także Ci przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy tematem się interesowali na etapie uzgodnień, np. Stowarzyszenie Nasze
Puszczykowo. Zdziwienie wzbudziło więc, także w Urzędzie,
ogłoszenie przetargowe opublikowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, w którym pojawiła się w programie funkcjonalnoużytkowym niezgodna z wnioskiem o dofinansowanie unijne
liczba 52 drzew, a przede wszystkim ich wielkość. Burmistrz
Puszczykowa natychmiast wystąpił do zarządcy drogi z prośbą
o pilne wyjaśnienie sprawy. Podkreślenia jednocześnie wymaga to, że program funkcjonalno-użytkowy nie jest dokumentacją projektową, która powstanie dopiero w ramach ogłoszonego przetargu przez Zarząd Dróg Powiatowych. To projekt budowlany określi faktyczną liczbę koniecznych do wycinki drzew.

Bogdan Lewicki

rewitalizacja „mimozy”

R

ewitalizacja willi „Mimoza” prowadzona jest zarówno na
zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu. Ekipy wykonawcy prac
oczyściły już wszystkie ściany w budynku. Z dachu zdemontowano też stare dachówki, a dach zabezpieczono przed opadami specjalnym materiałem izolacyjnym, na który zostaną ułożone nowe dachówki. Wokół całego budynku ustawiono już
rusztowania, z których prowadzone będą prace remontowe,
a później tynkarskie.
Po zakończeniu prac „Mimoza” zostanie przekazana do
użytkowania Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury
i będzie służyła mieszkańcom naszego miasta na cele społeczno-kulturalne. Na parterze zaplanowano dwie sale, toalety
dostosowane dla osób niepełnosprawnych, szatnie i aneks kuchenny oraz dźwig-platformę dla osób niepełnosprawnych.
-Na piętrze też znajdzie się 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 pomieszczeń technicznych, gospodarczych, znajdzie się tam także kotłownia.
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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.
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Grobla wymaga remontu

Wakacje z biblioteką!

T

egoroczne wakacyjne warsztaty czytelniczo – plastyc
naszej planety i żyjących na niej organizmów. Cykl „P
jeszcze przed-prehistoryczne czasy.

KULTURA

Prastare skrzypy, widłaki i paprocie próbowaliśmy odtworzyć w naszych pracach plastycznych. Wyobraźnię uczestników poruszyły też trylobity i amonity oraz inne prastare organizmy. Z szarego papieru, gazet i kolorowych bloków spróbowaliśmy stworzyć ich sympatyczniejsze wersje. Przeskoczyliśmy szybko do okresu jury i kredy by więcej czasu poświęcić straszliwym gadom – dinozaurom. Przyglądając się
prezentowanym w książkach rekonstrukcjom zastanawialiśmy się nad różnicami w ich wyglądzie, do czego służyły rogowe wypustki czy też grzebienie na grzbietach. Nasze wnioski sprawdzaliśmy z książkami o dinozaurach. By poczuć się
trochę jak paleontolodzy na wykopaliskach przygotowaliśmy
kości dinozaurów z masy solnej. Z epoki wielkich gadów przeskoczyliśmy do epoki lodowcowej. Przyglądaliśmy się mamutowi, nosorożcowi włochatemu. Nasze zajęcia zakończyliśmy
zastanawiając się nad tym jak wyglądało życie człowieka epoki kamienia. Przygotowaliśmy też paleolityczną rewię mody.
Drugi tydzień naszych letnich zajęć upłynął nam w bajkowym
klimacie, zadbały o to „Wróżki, duszki i chochliki”. Codziennie
poznawaliśmy inną postać z baśni i legend. Poznaliśmy opowiadanie „Rip Van Winkle” Washingtona Irvinga, baśń o Rumpelstitskinie, przypomnieliśmy sobie baśń „Wróżki” Charles’a Perraulta. Tropiliśmy też psotne chochliki w jednej
z części przygód Harry'ego Pottera. Prawdziwym zaskoczeniem była dla uczestników warsztatów historia dwóch dziewczynek, które w 1917 roku wykonały kilka zdjęć wróżek nad
leśnym strumykiem. Zapewnieniom o autentyczności spotkania z wróżkami uległ nawet autor przygód Sherlocka Holme-
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czne rozpoczęliśmy od przygody z najdawniejszą historią
Prrrehistoria” zabrał nas w najdawniejsze, tak naprawdę

KULTURA

sa – sir Arthur Conan Doyle. Autorki zdjęć dopiero, jako dorosłe kobiety przyznały, że zdjęcia przedstawiają wróżki, ale
wykonane z papieru. My również wykonaliśmy wróżki z papieru, niestety nie uda nam się już chyba nikogo przekonać,
że naprawdę spotkaliśmy je na korytarzu w Centrum Animacji Kultury. Przez dwa tygodnie nie tylko zajmowaliśmy się
książkami i pracami plastycznymi, codziennie spędzaliśmy
aktywnie czas na świeżym powietrzu grając w gry podwórkowe i piłkę nożną, w deszczowe dni korzystaliśmy zaś z nowej
hali widowiskowo-sportowej.
W sierpniu nasza biblioteka przygotowała zajęcia dla najmłodszych czytelników. Dzieci w wieku od 3 do 5 lat mogły
uczestniczyć w zajęciach „Kraina Książek”. Podczas zajęć dzieci poznały sekrety prawdziwej przyjaźni zajączka i jeżyka,
wielkie marzenie małego misia, który bardzo chciał zdobyć
gwiazdkę z nieba dla swojej mamy oraz inne historie książkowych bohaterów. Opowieści pełne ciepła i radości oraz ciekawe perypetie bajkowych postaci wraz z ciekawą pracą plastyczną i integrującymi zabawami gwarantowały uczestnikom mile spędzony czas.
Atrakcją dla każdego było letnie bezpłatne kino na puszczykowskim Rynku. Wydarzenie to z roku na rok cieszy się
coraz większą popularnością. Tegoroczne wakacje również
zakończymy seansami na świeżym powietrzu. 31 sierpnia, w
piątkowy wieczór zapraszamy na przygodowy film animowany dla dzieci, natomiast w sobotę 1 września zapraszamy
młodzież i dorosłych na seans filmu science-fiction.

BM CAK
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Planszówki zawsze w modzie

KULTURA

C

ały czas prężnie działamy i rozwijamy się zwiększając zasięg naszej działalności, a to za sprawą dofinansowania
z Miasta Puszczykowa, dzięki któremu zakupiliśmy namioty,
krzesła, stoły i jesteśmy aktualnie w pełni mobilni. Wykorzystując ten fakt i sprzyjającą aurę, pojawiliśmy się na licznych
festynach i imprezach plenerowych, gdzie oczywiście cały
czas promowaliśmy gry i wspólne spędzanie czasu przy planszy. Pojawiliśmy się m.in. na Festynie Rodzinnym Lasów Państwowych w Puszczykowie, Dniu Dziecka w Luboniu, Dniach
Puszczykowa, czy na KontenerART w Poznaniu. Współorganizowaliśmy także imprezę w Kościanie, a także pomagaliśmy
w Gostkonie w Gostyniu. Nie mogło nas oczywiście zabraknąć
na Pyrkonie, gdzie pomagaliśmy i promowaliśmy się wraz z wydawnictwem Lucrum Games. Oczywiście mniejszych plenerowych spotkań było i jest więcej. Mieliśmy serię spotkań w Leśnym Ośrodku Lasów Państwowych, a aktualnie w ramach
naszej akcji „Lato w Puszczy” przygotowanej przez Klub Puszcza organizujemy spotkania dla dzieci.
Przygotowaliśmy także większe wydarzenia, jak Festyn
Rodzinny i zakończenie 2 kwartału Ligi Gier Planszowych
w Kościanie, czy Nocne Granie. Nie zabrakło także naszych
głównych imprez, czyli Potwornie Dobrego Grania, tym razem
z okazji Dnia Dziecka oraz mniejszej edycji PDG – Plenerowe
Dobre Granie.
Podczas „Nocnego Grania”, które organizujemy wspólnie
z Biblioteką Miejską przeprowadziliśmy eliminacje do mistrzostw Polski w trzech tytułach: „Rummikub”,„Catan” i „Potwory w Tokio”. Zarówno kolejna edycja tej imprezy, jak i same
eliminacje przyciągnęły do nas rzesze amatorów gier, w tym
wiele nowych osób, które ku naszej uciesze „zostały z nami” na
dłużej, poszerzając naszą listę klubowiczów i „fanów” odwiedzających nasze wydarzenia. Podobnie udana była impreza
kończąca drugi kwartał Ligi Gier Planszowych, a zarazem Piknik
Rodzinny, który przygotowaliśmy wraz z zaprzyjaźnionym klubem Fani Gier Kościan. Prócz zjazdu klubów Ligowych i wręczenia dyplomów za osiągnięcia, przeprowadziliśmy eliminacje do
mistrzostw Polski w „Molkky”, podczas których wystartowało
ponad 20 drużyn. Przygotowaliśmy także turniej „Bonk” i „Polska Gola”, a także prezentowaliśmy „Gremliny”, które wtedy
jeszcze fundowały się na Zagramw.to.
PDG na Dzień Dziecka także było wielkim sukcesem i częścią wielkiego weekendowego grania, gdyż w piątek mieliśmy
spotkanie klubowe, w sobotę PDG, a w niedzielę w plenerze
prezentowaliśmy gry oraz zorganizowaliśmy turnieje „Drwale
w Lesie” i „Molkky” podczas Dni Puszczykowa. W związku z minionym świętem dzieci, skupiliśmy się przede wszystkim na
grach dla najmłodszych, którzy otrzymali z tej okazji także upominki od nas. Przeprowadziliśmy także turnieje w „Batyskaf”,
„Bonk”, oraz eliminacje do MP w „Ice Cool”. Było mnóstwo
świetnej zabawy, a najlepszą nagrodą były uśmiechy na twarzach małych i dużych, bo jak często bywa dorośli również chętnie zagrywają się w tytuły dla dzieci. Także ostatnie PDG, które
odbyło się na terenie sportowo-rekreacyjnym jako Plenerowe
Dobre Granie zostało ciepło przyjęte, a na eliminacjach do MP
w „Mollky”, które odbyły się przy tej okazji wzięło udział
16 drużyn. Zrobiliśmy także turniej w „Zeusa” i jak zawsze mieliśmy dla uczestników losowanie gier i gadżetów. Prezentowaliśmy także praktycznie ukończony już prototyp gry „Odyssey”,
którą to osobiście prezentowało u nas podczas poprzedniego
Nocnego Grania, Lupo Art Games.
Ostatnio poszliśmy w stronę promowania i wspierania gier
mniejszych wydawców, lub tytułów które dopiero mają ukazać
się na rynku. W ten sposób jesteśmy w posiadaniu wersji demonstracyjnych takich gier jak „Valhalla” Wookiego, „Gremliny”
Czacha Games, „Oddysey” Lupo Art Games, „Elekt” What The
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Frog, a także wspomagamy „sąsiada” i jego projekt „Król Jukonu”. Gry te prezentujemy na naszych wydarzeniach, a także
w klubie, który cieszy się wielką popularnością i nie raz pęka
w szwach od ilości graczy, gdzie 20-30 osób to już norma.
Jakie mamy plany na przyszłość? Na pewno chcemy dalej
udzielać się w promowaniu ciekawych projektów i wydawnictw, pomagać innym we współtworzeniu planszówkowych
imprez, a także cały czas poszerzać nasz zasięg.
Już 8 września planujemy kolejną odsłonę Potwornie Dobrego Grania, ponownie zaprezentujemy mnóstwo nowości
wydawniczych, a także odbędą się eliminacje "Wsiąść do Pociągu: Zjednoczone Królestwa" i "Sabotażysta", a także odbędzie
się kiermasz gier, gdzie każdy będzie mógł wymienić, sprzedać,
bądź kupić grę od innych planszówkowych graczy. Po więcej
informacji zapraszam do śledzenia nas na: https://www.facebook.com/SMGPKosci/

Stowarzyszenie Miłośników
Gier Planszowych "Kości"
ECHO PUSZCZYKOWA - sierpień 2018

Puszczykowo przyjazne pracy twórczej

W

Uczestnicy, którzy przyjechali z całej Polski, zostali wprowadzeni w świat złoceń prawdziwym złotem, odkryli tajniki
pełnego wspaniałych tradycji, historycznego rzemiosła jakim
jest pozłotnictwo. Cudowna atmosfera oraz otoczenie przyrody pozwoliły twórczo spędzić trzy weekendy letnich wakacji. W oderwaniu od codzienności, każdy z uczestników mógł
choć przez chwilę poczuć jak to jest być mistrzem artystycznego rzemiosła. Oprócz pięknych złoceń ikon oraz innych
przedmiotów powstały nowe znajomości.
Zapraszamy do nas koniecznie latem w przyszłym roku.
To jedyna w swoim rodzaju możliwość poznania pasjonującego świata zdobień prawdziwym złotem i materiałami imitującymi złoto. Ogród Eden czeka na mistrzów...

KULTURA

naszym wyjątkowym mieście coraz częściej mają miejsce wyjątkowe atrakcje. To już kolejne lato, podczas
którego odbyły się interesujące warsztaty pozłotnicze pod
tajemniczym i jednocześnie zachęcającym hasłem „Złote lato
w ogrodzie Eden” oraz „Stylizacja przedmiotów”.
Organizatorem zajęć była Pracownia Działań Twórczych
przy Galerii u Jezuitów w Poznaniu. Warsztaty miały miejsce
w pełnej kreatywnej atmosfery Pracowni Pozłotniczej Renaty
Pilawskiej, pozłotnika z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Magię i specyficzny klimat warsztatów podkreśla fakt, że
odbywają się w przywiezionym z gór, wyremontowanym
z zachowaniem stylu wiejskim domku z drewnianych bali, położonym w starym sadzie na najwyższych wzniesieniach w
Puszczykowie.
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Tomasz Głuchowski
Polska
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uzupełniające wybory NA ŁaWNIKÓW

informacje

W

związku z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu Urząd Miejski w Puszczykowie informuję o konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu przez dokonanie wyboru 2 ławników do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy oraz 5 łąwnikó do Sądu
Okregowego w Poznaniu do rozpoznawania spraw cywilnych I
instancji.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy kandydaci
na ławników powinni wykazać się szczególną znajomością
spraw pracowniczych.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów
prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej
pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze,
zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo
o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być wybrany
ten, kto:
● posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
● ma nieskazitelny charakter,
● ukończył 30 lat,
● jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub
mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
● nie przekroczył 70 lat,
● jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia
obowiązków ławnika,
● posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
● osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
● osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania
sądowego,
● funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
● adwokaci i aplikanci adwokaccy,
● radcy prawni i aplikanci radcowscy,
● duchowni,
● żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
● funkcjonariusze Służby Więziennej,
● radni gminy, powiatu i województwa.
Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na
ławników są:

● stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe,
zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem
partii politycznych,
● co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne
prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Miasta
Puszczykowa.
Formularz karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz inne
niezbędne wzory dokumentów można otrzymać w Urzędzie
Miejskim lub pobrać ze strony internetowej Miasta Puszczykowa.
Do karty zgłoszenia kandydata na ławnika należy dołączyć:
● informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą
zgłaszanej osoby,
● oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
● oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie
została mu ograniczona ani zawieszona,
● oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich,
● zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu
przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań
do wykonywania funkcji ławnika,
● lista osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer
ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,
● aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, albo
odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej
organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia
kandydata (załącznik należy dołączyć do karty zgłoszenia kandydata na ławnika tylko w przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym kandydata jest stowarzyszenie albo inna organizacja
społeczna lub zawodowa),
● 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (zdjęcia należy
dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko).
Termin zgłaszania kandydatów na ławnika upływa
31 sierpnia br. Aplikacje należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
red

SPRAWDŹ DATĘ WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO
Sprawdź swój dowód osobisty, bo jeśli stracił ważność,
to możesz mieć kłopoty. Bez aktualnego dokumentu nie załatwimy nic w banku i nic nie kupimy na kredyt. Niewielu z nas
pamięta, że plastikowe dowody osobiste, które otrzymaliśmy
przed laty, mają swoją datę ważności. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnej gminie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jego wydanie trwa od 2 do
4 tygodni, więc warto zawczasu pamiętać o wymianie.
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Termin ważności znajduje się w prawym dolnym rogu
dowodu osobistego. Dowody osobiste posiadające w miejscu daty ważności wpis „nieoznaczona” nie podlegają wymianie. W nowych dowodach nie ma podanego adresu zameldowanie, koloru
oczu, wzrostu oraz podpisu
posiadacza.
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60-lecie Koła wędkarskiego puszczykowo

O

Wędkarze już o godzinie 6 rano zaczęli przybywać na Zakole. Wszyscy byli częstowani gorącą kawą i herbatą oraz
plackiem drożdżowym. Uroczystości rocznicowe rozpoczęła
polowa msza święta, którą odprawił kapelan wędkarzy wielkopolskich ks. Waldemar Kasprzyk. Duchowny mówił o braterstwie i poszanowaniu przyrody, pobłogosławił wędkarzy
i życzył, aby przyszłe lata przyniosły kolejne rocznice w historii koła. Po mszy, prezes Koła Przemysław Stefaniak rozpoczął
losowanie stanowisk, bo oczywiście wędkarze uczcili 60-lecie
swojego Koła zawodami.
3,5 godziny wędkowania zakończono ważeniem złowionych ryb na stanowiskach. Biorący udział w zawodach mogli
odetchnąć i udali się na poczęstunek, gdzie panowała biesiadna atmosfera.
O godzinie trzynastej przybyli zaproszeni goście, burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek, były poseł na Sejm RP
Arkady Radosław Fiedler, prezes Okręgu PZW w Poznaniu
Jerzy Musiał, Marek Dachtera, Andrzej Bartkowiak – komendant Społecznej Straży Rybackiej przy Kole Mosina Hobby,
Stanisław Prymowicz – sekretarz Okręgowego Sądu Koleżeń-

skiego przy Okręgu PZW w Poznania i komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie Dariusz Borowski.
Zanim komisja sędziowska ogłosiła wyniki, Roman Dolata,
obecny gospodarz, Leszek Kazimierczak, Sławomir Barański
oraz Krzysztof Cierzyński odebrali z rąk prezesa Okręgu PZW
w Poznaniu Jerzego Musiała i Burmistrza Andrzeja Balcerka,
odznaki PZW „Za zasługi dla wędkarstwa wielkopolskiego” za
działalność w strukturach koła. Tuż po odznaczeniu, koledzy
z zaproszonych kół wręczyli prezesowi pamiątkowe upominki
z gratulacjami.
Przybyli goście otrzymali podziękowania od Zarządu Koła
za wspieranie koła oraz przychylność dla naszych działań.
Część oficjalną obchodów zakończyło ogłoszenie wyników. Pierwsze miejsce zajął Michał Polowczyk (4000 gr.),
drugi na podium stanął Jacek Gensler z wagą złowionych
ryb 3660 gr., a na trzecim miejscu uplasował się Zbyszko
Sobkowiak (3380 gr.). Wszyscy zgromadzeni otrzymali pamiątkowe medale. Tak podniosłą uroczystość zakończyła
wędkarska biesiada.

Adam Stefaniak
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siemnastego sierpnia w sobotni poranek puszczykowska brać wędkarska spotkała się na Zakolu
Warty, aby świętować 60-lecie Koła.

W

informacje

ypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona
od dochodu, ale aby ją otrzymać należy złożyć wniosek
przez ministerialny portal lub bankowość elektroniczną, a od
1 sierpnia w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Puszczykowie.
Uwaga! Programem nie zostały objęte dzieci z zerówek.
Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku wniosków
o świadczenie „Dobry start” złożonych w lipcu i sierpniu, ich
rozpatrzenie i wypłata pieniędzy powinny nastąpić do końca
września".
Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na
dziecko, które uczy się w szkole – aż do ukończenia przez
nie 20. roku życia. Z kolei uczące się dzieci niepełnospraw-

ne, otrzymają świadczenie do 24. roku życia. Program nie
obejmuje dzieci, które chodzą do przedszkola oraz dzieci
realizujących roczne przygotowania przedszkolne w zerówce lub w szkole.
Jednorazowe wsparcie dla ucznia wynosi 300 złotych.
Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny,
natomiast w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom
dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej.
Do programu należy zgłosić się najpóźniej do 30 listopada. W przeciwnym razie prawo do świadczenia Dobry Start
przepadnie.

osy i szerszenie atakują

U

pał daje się we znaki nie tylko nam, ale także owadom
w tym także osom i szerszeniom, szczegółnie te ostatnie
mogą być niebezpieczne. Podczas wysokich temperatur są one
rozdrażnione i skłonne do większej aktywności. Strażacy w całej Polsce mają już na swoim koncie setki interwencji związanych z usuwaniem ich gniazd. OSP z Puszczykowa także podejmowała w minionych tygodniach wiele takich interwencji.
13.08.2018 – szerszenie, Puszczykowo, ul. 3 Maja,
12.08.2018 – szerszenie, Puszczykowo, ul. Przecznica,
03.08.2018 – osy, Puszczykowo, ul. Nizinna,
31.07.2018 – szerszenie, Puszczykowo, ul. Źródlana,
31.07.2018 – szerszenie, Luboń, ul. Kręta,
20.07.2018 – szerszenie, Puszczykowo, ul. Źródlana,
15.07.2018 – szerszenie, Puszczykowo, ul. Lipowa.

szczepienie psów
Coroczne szczepienie psów przeciwko wściekliźnie w Puszczykowie odbędzie się
w dniach 6-8 września br. w godzinach: 16:00-18:00.
● 6 września - ul. Poznańska - obok apteki
● 8 września - ul. 3 Maja 2 - gabinet weterynaryjny
● 7 września - ul. Czarnieckiego/Studzienna
Szczepienie kotów indywidualnie w gabinecie weterynaryjnym w Puszczykowie (ul. 3 Maja 2),
od poniedziałku do piątku w godzinach przyjęć: 8:00-10:00 i 19:00-21:00 i w soboty: 9:00-11:00.
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uwaga na faŁszywych kontolerów

P

rezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ostrzega
przed fałszywymi kontrolerami
Ponieważ w ostatnim czasie do przedsiębiorców zaczęły
zgłaszać się osoby podające się za kontrolerów z Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, zalecamy zachowanie ostrożności.
Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotarły
sygnały, że u przedsiębiorców pojawiają się osoby podające
się za kontrolerów UODO. W jednym ze znanych nam przypadków osoby takie okazały legitymację i upoważnienie do
kontroli. Dokumenty te były oczywiście fałszywe.
Prezes UODO informuje, że w najbliższym czasie będą
miały miejsce kontrole i upoważnione do ich przeprowadzenia osoby będą pojawiać się w wyznaczonych do kontroli
podmiotach. Ważne jest jednak zachowanie ostrożności
i baczniejsze weryfikowanie tożsamości zgłaszających się
osób.
Warto przypomnieć, że wzór legitymacji, którą posługują się kontrolerzy Urzędu jest określony we wciąż obowiązującym rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i admi-

nistracji z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego
upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Jednym z zabezpieczeń takiej legitymacji jest m.in. hologram. Musi on być na każdej legitymacji, którą posługują się
kontrolerzy Prezesa UODO.
Przypominamy również, że Urząd co do zasady pisemnie
uprzedza o planowanej kontroli. Ponadto w przypadku wątpliwości co do wiarygodności osoby, która okaże dokumenty upoważniające do kontroli, istnieje możliwość telefonicznego zweryfikowania, czy rzeczywiście jest tą, za którą się
podaje i jest upoważniona przez Prezesa UODO do przeprowadzenia kontroli. W tym celu można się kontaktować pod
numer 22/531-07-71.
Odbierająca go osoba może zweryfikować:
– imię i nazwisko osoby,
– numer legitymacji,
– fakt wydania upoważnienia do prowadzenia kontroli
w danym podmiocie.
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ostatnia droga śp. zenona świerczewskiego

P

informacje

o długiej chorobie zmarł Zenon Świerczewski, emerytowany kierownik internatu przy Liceum Ogólnokształcącym
w Puszczykowie. W kondukcie pogrzebowym uczestniczył poczet sztandarowy szkoły oraz bardzo liczne grono
nauczycieli. Z obowiązków przełożonego placówki wywiązywał się przykładnie. Wraz ze swymi współpracownikami
stworzył zastępczy dom rodzinny. Młodzież z odległych miejscowości, szczególnie klas o profilu sportowym bezpiecznie i wygodnie mieszkała, przygotowywała się do nauki szkolnej i zajęć sportowych. Śp. Zenon Świerczewski był ojcem
powierzonej jego pieczy młodzieży. Spokojny, wyrozumiały, życzliwy i spolegliwy. Organizował pomoc dydaktyczną
tym, którzy z trudem łączyli naukę w szkole średniej z wyczerpującymi zajęciami sportowymi. Za to wszystko pokolenia młodzieży zachowają go we wdzięcznej pamięci. W uznaniu wyróżniającej pracy pedagogicznej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Panie Zenonie! Uroczystość pogrzebowa nie jest miejscem, gdzie łatwo można zebrać, poskładać myśli i poświęcić je zmarłemu. Wzruszenie odebrało mi odwagę. Dlatego w ten sposób postanowiłem Cię pożegnać. Odchodzisz
na wieczną, choć przedwczesną emeryturę. Dziękuję Ci za lata pożytecznej współpracy. Żegnaj. Ufam, że trafiłeś do
lepszego świata i jesteś szczęśliwy. Twoi najbliżsi, pogrążeni w smutku wierzą, że TAM, cokolwiek to słowo znaczy,
będziesz na nich czekał. Do tego czasu żyj w Ich i mojej wdzięcznej pamięci. Wszystkim, których zostawiłeś, szczególnie wnuczkom, które tak urzekająco pożegnały kochanego dziadka, składam wyrazy szczerego współczucia.

Marian Różycki
emerytowany dyrektor LO w Puszczykowie

ODESZLI

Kaźmierska Irena
Jackowiak Anna
Maj Mieczysław
Kościelniak Jacek
Hawrylak Kazimiera
Stelmachowski Jerzy
Grabianowska Alina
Nowak Kazimiera
Osuch Czesław
Łakoma Maria
Laskowska Bożena
Sitek Ryszard
Bajerska Zofia

data zg.
21.04.2018
21.04.2018
24.04.2018
28.04.2018
22.05.2018
23.05.2018
24.05.2018
24.05.2018
26.05.2018
29.05.2018
2.06.2018
3.06.2018
8.06.2018

ECHO PUSZCZYKOWA - sierpień 2018

Kołodziej Czesław
Marcinkowska Elżbieta
Drożdżyńska Gertruda
Pańska Helena
Andrzejewski Marian
Okulicz Jadwiga
Maćkowiak Janusz
Rybarczyk Aleksandra
Krolich Krzysztof
Przybylak Janina
Strzelczyk Honorata
Norski Wojciech
Zegarski Paweł

data zg.
9.06.2018
13.06.2018
19.06.2018
21.06.2018
22.06.2018
22.06.2018
24.06.2018
25.06.2018
26.06.2018
29.06.2018
29.06.2018
30.06.2018
30.06.2018

data zg.
Górniaczyk Władysława 2.07.2018
Hirowski Jan
17.07.2018
Walachowska Halina
18.07.2018
Szczepaniak Paweł
21.07.2018
Drwęski Zbigniew
22.07.2018
Świerczewski Zenon
22.07.2018
Poślednicki Zbigniew
23.07.2018
Woyda Zygmunt
26.07.2018
Cwojdzińska Urszula
30.07.2018
Świerczewska Pelagia
30.07.2018
Maćkowiak Jacek
7.08.2018
Święcicka Zofia
15.08.2018
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Podsumowanie warsztatów dla ngo

W

informacje

ramach Wdrażania Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa od kwietnia do czerwca br.
w Puszczykowie odbyły się warsztaty pt. „Współpraca i komunikacja z organizacjami pozarządowymi”.

Nie od dziś wiadomo, że organizacje pozarządowe
w Puszczykowie są ważnym partnerem dla Miasta, wyróżnia
je doświadczenie potwierdzone wieloletnią pracą, zaangażowanie sporej liczby członków, a przede wszystkim realizacja
niepowtarzalnych przedsięwzięć.
Celem warsztatów było większe zintegrowanie trzeciego
sektora oraz zaproponowanie nowych form współpracy
i usprawnień w komunikacji, które mogłyby ułatwić organizacjom lepsze funkcjonowanie w lokalnej społeczności. Oddaliśmy głos NGO, żeby dowiedzieć się o ich potrzebach i problemach, wskazano:
➨ ograniczenia techniczne / braki infrastrukturalne (np.
brak sprzętu typu drukarka, ksero na potrzeby realizacji
własnych działań przez organizacje),
➨ bardzo zróżnicowany poziom wiedzy i doświadczenia
w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych
(w tym duża liczba organizacji z bardzo niskimi kompeten–
cjami),
➨ brak przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi or–
ganizacjami,
➨ brak organizacji / ośrodka integrującego lokalne środowi–
sko pozarządowe,
➨ mała liczba wspólnych inicjatyw realizowanych przez orga–
nizacje i grupy.
Pomysłem na integrację oraz lepszą rozpoznawalność organizacji w środowisku była propozycja promocji działań podejmowanych przez lokalne organizacje pozarządowe poprzez
infokioski prezentujące dorobek III sektora na imprezach organizowanych przez miasto i imprezach, w których bierze
udział Miasto, innym pomysłem stoiska do prezentacji organizacji pozarządowych podczas imprez oraz udostępnianie
Echa Puszczykowa – jako forum do informacji o działalności
NGO – narzędzie ankieta zgłoszeniowa

Przedstawiono propozycje nowych form i narzędzi współ–
pracy, to Rada Aktywności NGO przy Burmistrzu oraz Inkubator NGO. Jednakże uczestnicy spotkania większością głosów
zdecydowali, że w chwili obecnej nie ma potrzeby wdrażania
nowych form i narzędzi współpracy. Propozycje mogą zostać
wzięte pod uwagę dopiero wtedy, gdy organizacje pozarządowe sprawdzą w praktyce wzajemne partnerstwo i współpracę.
Kwestią do rozważenia będzie ukonstytuowanie się Rady
Aktywności NGO jako ciała doradczego przy Burmistrzu w formie mniej formalnej lub reaktywacja działającej wcześniej
Rady działalności pożytku publicznego.
Natomiast w odniesieniu do Inkubatora NGO – w pierwszej kolejności organizacje pozarządowe oczekują jedynie
udostępnienia miejsca i zaplecza technicznego oraz ewentualnie pomocy informatycznej.
Pomysły na współpracę i partnerstwo
Uczestnicy spotkania uzgodnili, że w działaniu sprawdzą
wzajemną współpracę i partnerstwo poprzez „Międzypokoleniowe spotkanie młodzieży, seniorów i rodzin w formule Pikniku dla mieszkańców Puszczykowa” połączone z okazją do
wzajemnej autoprezentacji NGO.
Prezentacja wstępnych wariantów projektów
modyfikacji logo
Ustalono również kierunek projektowania i modyfikacji
logo – na bazie wstępnej propozycji wybranej większością
głosów przygotowane zostaną 3 warianty, które poddane
zostaną konsultacjom społecznym i badaniom sondażowym.
Mamy nadzieję, iż warsztaty były dobrym początkiem do
dalszych działań oraz rozwoju puszczykowskich organizacji,
jednakże najlepszym tego dowodem będą wspólne działania
i integracja środowiska III sektora.

Katarzyna Nowak-Śronek
Referat Promocji, Kultury i Turystyki

Aktualizacja danych organizacji pozarządowych

W

wyniku przeprowadzonych konsultacji chcielibyśmy
wprowadzić kilka usprawnień w komunikacji pomiędzy
organizacjami, a Miastem. Na stronie internetowej stworzyliśmy osobną zakładkę dla NGO, gdzie będzie można znaleźć
aktualności, bazę danych o NGO, informacje o konkursach oraz
dokumenty dotyczące konkursów i małych grantów.
Wszelkie informacje o organizacji, które znajdują się w bazie danych oraz informacje od organizacji, które mają być publikowane na stronie miasta oraz ujęte w miesięcznym kalendarium publikowanym w Echu i na stronie należy przesyłać na
specjalnie do tego stworzonych formularzach, które uporządkują zasady przesyłania informacji.
Dlatego zwracam się do wszystkich przedstawicieli organizacji z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej w
celu aktualizacji bazy informacji o puszczykowskich organizacjach pozarządowych. Aktualizacje danych powinny być podawane przez prezesa lub osobę upoważnioną w przypadku każdej zmiany danych w KRS lub w przypadku zmiany numerów
telefonicznych. Zapraszamy do odwiedzenia zakładki dla NGO.

24

Katarzyna Nowak-Śronek
Referat Promocji, Kultury i Turystyki
ECHO PUSZCZYKOWA - sierpień 2018

Zmiana numeracji poznańskich linii autobusowych
becnie po terenie gmin Czerwonak i Murowana Goślina
kursują linie o numerach powyżej 300; dla gmin Swarzędz,
Kleszczewo, Pobiedziska i Kostrzyn zarezerwowane są numery
400-499, dla Kórnika i prawobrzeżnej części Mosiny – numery
500-599. „Sześćsetki” kursują na terenie gmin Luboń, Puszczykowo, Mosina (część lewobrzeżna), „siedemsetki” – w gminach
Komorniki, czy Dopiewo, natomiast „osiemsetki” – w gminach
Tarnowo Podgórne i Rokietnica. Dla gminy Suchy Las zarezerwowano numery 900-999.
Przed dotychczasowymi numerami linii autobusowych
miejskich pojawi się jedynka. Na przykład – obecna linia nr 64
stanie się linią nr 164, linia nr 85 – linią 185 itd. Nastąpi to z początkiem 2019 roku. Jednak w przypadku uruchamiania nowych linii w 2018 roku, otrzymają one już nowe numery.
Zmiana numeracji to rozwiązanie perspektywiczne ze względu na coraz większą liczbę linii autobusowych, których numery
coraz bardziej zbliżają się do obecnie wykorzystywanego zakresu numeracji linii tramwajowych.
Po zmianie, będzie obowiązywała następująca numeracja
linii miejskich:
numery 0-99 – linie tramwajowe,
0 – linia tramwajowa turystyczna,
1-39 – linie tramwajowe stałe,
40-99 – linie tramwajowe okresowe, specjalne, itp.
numery 100-199 – linie autobusowe dzienne,
100-109 – linie autobusowe turystyczne, okresowe, specjalne, itp.
110-129 – linie autobusowe i minibusowe, obsługujące
m.in. węzły przesiadkowe,
130-199 – linie autobusowe stałe,
numery 200-209 – linie tramwajowe nocne,
numery 210-299 – linie autobusowe nocne (w tym także
podmiejskie),
numery TXX – linie autobusowe „za tramwaj”.
Jak wyjaśnia Wojciech Miechowicz, zastępca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego ds. Publicznego Transportu Zbio-

rowego głównym celem wprowadzanego od kilkunastu lat
systemu numeracji linii jest zintegrowanie oraz zwiększenie
przejrzystości systemu transportu zbiorowego w aglomeracji
poznańskiej.
W celu ograniczenia kosztów tabliczki z rozkładami jazdy na
przystankach będą wymieniane stopniowo, sukcesywnie będzie następowało „przenumerowanie” pojazdów. Co istotne,
jednocześnie wprowadzone w życie zostaną inne przedsięwzięcia: Nowe rozkłady jazdy nie tylko będą zawierały nową
numerację – wykorzystana zostanie na nich większa czcionka,
czytelniejsza dla osób starszych i mających słabszy wzrok. Wymiana numerów linii na przystankach zostanie natomiast połączona ze zmianą ich wzoru na zgodny z nowym Systemem Informacji Miejskiej.
Zakładany etap przejściowy, w trakcie którego będą równolegle funkcjonować oba systemy, może potrwać trzy, cztery
miesiące.

red

NAJWIĘKSZa HARCERSKa PRZYGODa TEGO LATA

„N

iech wartości wskażą Ci, którą drogą wejść na szczyt styl
harcerski da Ci znak zostaw trochę lepszy świat” Tak
brzmiał refren piosenki Zlotu ZHP w Gdańsku, na który wybrali się harcerze i harcerki z Puszczykowa. Rok 2018 jest wyjątkowy, gdyż obchodzimy 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego,
czyli największej, wychowawczej organizacji pozarządowej
w Polsce, oraz 100-lecie odzyskania niepodległości. Zlot trwał
10 dni, w ciągu których druhny i druhowie brali udział w zajęciach, które dotyczyły natury, rozwoju, cywilizacji oraz dziedzictwa. Pełnili służbę pracując i sprzątając las, sprawiając, że nasze
otoczenie stało się odrobinę lepsze! Mieli okazję poznać uroki
i tajemnice Gdańska, popływać w morzu oraz na żaglówkach.
W całym wydarzeniu wzięło udział 15 000 harcerek i harcerzy
z Polski, a także skauci z całego świata. Gośćmi Zlotu byli m.in.
prezydent Andrzej Duda, Robert Biedroń, Katarzyna Bonda
i Aleksander Doba. Wieczorami można było wziąć udział
w przeróżnych warsztatach lub posłuchać koncertu (Accantus,
Cisza Jak Ta oraz wielu innych artystów). Każdy dzień był wy-
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zwaniem, ale i niezapomnianą przygodą! Harcerki i harcerze
wrócili bezpiecznie do swoich domów bogatsi o nowe doświadczenia, przyjaźnie, naładowani pozytywną energią i motywacją do działania w nadchodzącym roku harcerskim! Dziękujemy władzom miasta za pomoc i dofinansowanie. Serdecznie zapraszamy do śledzenia nas na mediach społecznościowych FB: Ośrodek ZHP Puszczykowo.

ZHP
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historia

O

Trening czyni mistrza

A

SPORT

kademia Piłkarska Reissa Puszczykowo ma za sobą niezwykle udany sezon. Ciężka praca i zaangażowanie na treningach oraz wysiłek wkładany przez trenerów, aby jak najlepiej przygotować swoich
zawodników przekłada się na sukcesy drużyny.

Sprawdzanie postępu młodych piłkarzy umożliwiają liczne
turnieje, jednym z nich jest mikołajkowy Reiss Cup. Puszczykowska drużyna z łatwością pokonała w nim rywali, tym samym zapewniając sobie pierwsze miejsce.
Kolejną szansą na pokazanie swoich umiejętności była
Wielkopolsko-Lubuska Liga Piłkarska. Zmagania ligowe trwają
cały rok, a ich celem jest wyłonienie najwybitniejszych drużyny
z różnych okręgów, które następnie rywalizują ze sobą o tytuł
mistrza. 16.06. w Baranowie odbyły się rozgrywki finałowe,
walczyły o niego aż 33 zespoły.
– Jadąc tam chcieliśmy się dobrze zaprezentować, nie odpuszczać i walczyć w każdym meczu o jak najlepszy wynik –
mówi koordynator, Wojciech Paluszkiewicz.
Wracając do domu Puszczykowskie drużyny miały prawdziwe
powody do radości. Osiągnięciem rocznika 2005-2006 było samo
dostanie się do szczebla finałowego, natomiast rocznik 20072008 po ciężkich zmaganiach wywalczył trzecie miejsce, uzyskując jeszcze większy sukces niż w zeszłym roku (piąte miejsce).
Zarówno większe, jak i mniejsze zwycięstwa motywują do
dalszego działania. Widząc wyczyny kolegów, inne grupy także
stawiają sobie za cel zdobywanie pucharów. Młodzi piłkarze
z zapałem walczą na boisku ze swoimi słabościami, a ich chęci
do trenowania i doskonalenia umiejętności wzrastają. Możliwość wykazania się na murawie pojawi się już niedługo w kolejnym sezonie, na który czekają zarówno zawodnicy jak i trenerzy.
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Do Akademii Piłkarskiej Reissa można zapisać dzieci już od
4 roku życia. Nie obowiązuje tu selekcja, dlatego każdy młody
pasjonat piłki nożnej na ma szansę na rozwijanie swoich umiejętności. Wrzesień to idealny czas na tworzenie nowych drużyn, więc Wojciech Paluszkiewicz zaprasza na treningi w Puszczykowie. Więcej informacji dotyczących zajęć i zapisów pod
numerem: 500 615 763.

red
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Letnia Piątka i Dziesiątka Nocnego Puszczyka

W

piątek, 3 sierpnia br. odbyła się kolejna, trzecia już edycja Letniej Piątki/Dziesiątki Nocnego Puszczyka. Na starcie stanęło 137 zawodników gotowych zmierzyć się nie tylko z upałem, ale i leśną
trasą spowitą w ciemności.

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal, a nagrody i puchary dla najlepszych zawodników w kategoriach
OPEN oraz wiekowych wręczali: Małgorzata Hempowicz –
przewodnicząca RM, Tomasz Potocki – zastępca przewodniczącej RM.
Dystans 10 km pokonało 63 biegaczy, z których najszybsi okazali się:
III Letnia Dziesiątka Nocnego Puszczyka
❶ Martyna Paszkowska (MJP Drukarnia Team)
❷ Magdalena Jałowska (Maratończyk Poznań)
❸ Dagmara Jaciuk
❶ Jarosław Sajnaj (Lucky LUZers)
❷ Sebastian Witomski (1989)
❸ Bartosz Bieleń (Lucky LUZers)

Na trasie biegu na 5 km pojawiło się 74 biegaczy, a najlepsi na tym dystansie byli:
III Letnia Piątka Nocnego Puszczyka
❶ Weronika Hedzielska (Drużyna Szpiku)
❷ Anna Wiśniewska (Hernik Team)
❸ Dorota Zowczak (Rawa Team)
❶ Tomasz Musiał (Szymanowski Team PSP)
❷ Artur Maliński (PRO366)
❸ Rafał Tomowiak (Szymanowski Team/Leszno)
Fotograficzną dokumentację z przebiegu imprezy wykonała Alfreda Brączkowska – radna RM.
Serdeczne dziękujemy wszystkim za udział w imprezie
i już teraz zapraszamy na kolejne zawody!

Fot: Ala Brączkowska

SPORT

Agnieszka Hahuła/Referat Promocji, Kultury i Turystyki

nabór do KP LAS puszczykowo
Klub Piłkarski Las Puszczykowo prowadzi nabór do pierwszej drużyny seniorskiej.
Nabór prowadzony jest dla wszystkich chętnych, urodzonych w 2002 roku i starszych.
INFORMACJE: PREZES TEL.509-592-231 TRENER TEL. 600-631-873
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