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nej decyzji przeze mnie i radnych Rady Miasta (szczegółowo
o planach budowy tunelu piszemy na str. 16-19).
Jeśli radni wyrażą zgodę na konsultacje, zostaną one przeprowadzone w formie anonimowej ankiety. Przeprowadzą ją
ankieterzy z profesjonalnej firmy, którzy dotrą do większości
domów w mieście w dniach od 5 do 20 marca br. Proszę poświęćcie im kilka minut, bo to od waszych odpowiedzi zależy
czy ta, jakże ważna dla naszego miasta inwestycja, będzie czy
nie będzie realizowana.
Pozostają w tematyce kolejowej, mam dla puszczykowian dobrą wiadomość. Nasze starania o to, żeby na naszych stacjach zatrzymywały się wszystkie pociągi osobowe kursujące na trasie
Poznań – Wrocław, przyniosły rezultaty. Wicemarszałek Wojciech
Jankowak poinformował mnie pisemnie, że wystąpił z wnioskiem
o takie rozwiązanie. Zmiana miałaby obowiązywać od 11 marca br.
W najbliższym czasie odbędą się jeszcze jedne konsultacje
społeczne. Te drugie dotyczą Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Puszczykowa. Zostały one już ogłoszone, a Rada przyjęła w tej sprawie stosowną uchwałę (o Programie piszemy na str
5). Na początku marca projekt zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych, do których zapraszam wszystkich mieszkańców. Proszę o przysyłanie swoich propozycji działań. Im
więcej ich otrzymamy tym lepiej będzie można zdiagnozować
najpilniejsze potrzeby, występujące na obszarach objętych rewitalizacją. Zachęcam też do zapoznania się z Programem na
naszej stronie internetowej www.puszczykowo.pl.
Na koniec zachęcam do lektury tekstu „Rozpalaj od góry –
oszczędzisz środowisko". Korzystając z zawartych tam rad możemy, palić w piecach bardziej „ekologicznie", a co równie ważne, taniej. Stare kotły poprzez zmianę sposobu palenia nie staną się nagle ekologiczne, ale jeśli zaczną dymić mniej, to efekt
skali z pewnością da zauważalną poprawę powietrza w naszym
mieście. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest likwidacja
pieców węglowych – do czego gorąco zachęcam. Tu chcę przypomnieć, że nasze Miasto dofinansowuje modernizacje instalacji grzewczych. W budżecie mamy środki zarezerwowane na
dopłaty do wymiany zanieczyszczających środowisko pieców na
ekologiczne rozwiązania. Pierwsze realizacje już rozliczyliśmy,
a kolejne wnioski zostały już złożone.
Przypomnę, że w roku 2018 dofinansowanie wynosi 5.000 zł,
a w latach następnych będzie to o 1.000 zł mniej. Więcej informacji na temat wymiany starych pieców znajduje się na naszej
stronie internetowej: www.puszczykowo.pl.
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Temat tunelu pod torami kolejowymi w miejscu, gdzie kiedyś funkcjonował przejazd na ul. 3 Maja przewijał się parokrotnie na łamach Echa. Dotychczas kolej nie składała jednak żadnych konkretnych deklaracji, nie było nawet wiadomo, czy takie
rozwiązanie jest możliwe do realizacji. Mówiąc o tunelu trzeba
jednak chociaż na chwilę wrócić do przeszłości, aby przypomnieć dlaczego nad takim rozwiązaniem w ogóle dyskutujemy.
Jak wspomniałem, przed laty był tam przejazd ze szlabanami.
Kolej, realizując modernizację linii Wrocław – Poznań zaplanowała jego likwidację, a poprzednia burmistrz wyraziła na to zgodę. Likwidacja przejazdu spowodowała jeszcze większy ruch na
przejedzie na ul. Dworcowej, jak również stanowi istotne utrudnienie dla mieszkańców Puszczykówka i Niwki, którzy z niego
korzystali.
Wraz z radnymi i posłami z Puszczykowa wielokrotnie podejmowaliśmy próby zmiany decyzji PKP dotyczącej likwidacji przejazdu, jednak Spółka nie była skłonna do rozmów, ponieważ na
modernizację otrzymała dofinansowanie unijne, a zmiana planów miałaby oznaczać jego utratę. Ponadto PKP zawsze podkreślała, że Miasto wyraziło zgodę na likwidację przejazdu. Doszliśmy wówczas do wniosku, że może warto zapytać przedstawicieli kolei o jakieś inne rozwiązanie, np. co sądzą o budowie
tunelu pod torami i co ważniejsze, czy rozważają możliwość
partycypacji w niebagatelnych kosztach takiej inwestycji. Tunel
to niewątpliwie najbezpieczniejsze i jednocześnie najlepsze komunikacyjnie, jednak bardzo drogie, rozwiązanie. Budowa bezkolizyjnego przejazdu przez tory jest istotna również z uwagi
na rozwój kolei metropolitalnej. Już niedługo pociągi Kolei Metropolitalnej zaczną kursować według docelowego rozkładu
jazdy, co 30 minut w godzinach rannych i popołudniowych, z czego, z jednej strony bardzo się cieszę – osobom dojeżdżających
do Poznania ułatwi to bardzo „życie”, z pewnością niektórzy
zrezygnują z dojeżdżania samochodem na rzecz pociągu, co
przyczyni się do zmniejszenia ulicznych korków, a tym samym
emisji samochodowych spalin. Z drugiej jednak strony należy
zdawać sobie sprawę, że oznacza to także wydłużenie czasu jaki
kierowcy spędzą przed szlabanami na przejazdach na ulicy
Dworcowej i Poznańskiej.
Kolejarze, aż do bieżącego roku, nie zajmowali jednoznacznego stanowiska. Dopiero po ostatnim spotkaniu w Warszawie
otrzymaliśmy pisemną zgodę PKP na budowę tunelu wraz
z deklaracją jej współfinansowania w kwocie 4 mln zł netto. Pozostałą kwotę w wysokości ok. 10 mln zł netto Puszczykowo,
w przypadku przystąpienia do inwestycji, musiałoby zabezpieczyć w swoim budżecie. Jest to na tyle wysoka kwota, że jej
pozyskanie, aby nie rezygnować zupełnie z innych inwestycji,
musiałoby się wiązać z dodatkowym kredytem lub emisją obligacji. Zakładam, że ten dodatkowy dług udałoby się spłacić
w 5-6 lat. Z uwagi na to, że środki PKP miałyby pochodzić ze
środków unijnych, inwestycja musiałaby być zakończona do
końca 2021 r. Dlatego też decyzja Miasta musi zostać podjęta
niezwłocznie, kolej czeka na naszą odpowiedź do kwietnia.
Wraz z radnymi, z którymi już podzieliłem się tą informacją,
zdajemy sobie sprawę, że podjęcie tak ważnej decyzji z punktu
widzenia konsekwencji finansowych wymaga szerokich konsultacji społecznych. Dlatego jeszcze podczas lutowej sesji Rady
Miasta zwrócę się do radnych z propozycją podjęcia uchwały
o przeprowadzeniu konsultacji, od wyniku których będę uzależniał zaproponowanie radnym wprowadzenie tej inwestycji do
Wieloletniej Prognozy finansowej. Budowa jedynego bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe, to jedno z tych przedsięwzięć, które mogą zmienić życie nas wszystkich. Wierzę, że
przy jasnym wyniku – bez względu na to, czy za, czy przeciw –
reszta puszczykowian uszanuje wybrane rozstrzygnięcie. Wynik
ankiet będzie miał bowiem istotny wpływ na podjęcie ostatecz-
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 38. SESJI RADY MIASTA
Uchwała Nr 277/18/VII
w sprawie: planu pracy Rady Miasta
Puszczykowa na rok 2018.
Terminy sesji: 30 I; 27 II; 27 III, 24 IV;
29 V; 19 VI; absolutorium za rok 2017; 28
VIII; 25 IX; 30 X - roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi; 27
XI; 18 XII sesja budżetowa.
Uchwała Nr 278/18/VII
w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na
rok 2018.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Puszczykowa na rok 2018:
– Bieżąca kontrola dokumentów finansowo-księgowych Urzędu.
– Przygotowanie wniosku i opinii
w sprawie absolutorium.
– Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.
– Kontrola inwestycji pn. „Modernizacja ul. Granicznej”,
– Kontrola inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2”.
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Uchwała Nr 279/18/VII
w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Puszczykowa.
(O studium piszemy szerzej na str. 6-7)
Uchwała Nr 280/18/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym prz y ulicy Poznańskiej 36
w Puszczykowie na okres do 3 lat.
§ 1.Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy lokali w budynku
położonym przy ulicy Poznańskiej 36
w Puszczykowie, na działce nr 363 o powierzchni 0,0870 ha, obręb geodezyjny
Puszczykowo, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze
PO2P/00083055/6, stanowiącej własność
miasta Puszczykowa.
Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art.
18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres
zwykłego zarządu, dotyczących zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile
ustawy szczególne nie stanowią inaczej;
uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawar-
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tej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
W tym przypadku uchwała rady gminy
jest wymagana, ponieważ NZOZ „PozMed" Spółka z o. o. wydzierżawiała już
pomieszczenia w przedmiotowym budynku na podstawie umowy zawartej na czas
oznaczony do 3 lat i na okres do 1 roku,
aktualna umowa wygasa z dniem 28 lutego 2018 r. Obecny dzierżawca wystąpił
z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy.
Uchwała Nr 281/18/VII
w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
Uchwała Nr 282/18/VII
w sprawie: ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji
udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez osoby fizyczne i prawne inne niż
Miasto Puszczykowo.
Uchwała Nr 283/18/VII
w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo, oraz ich wartości punktowej
i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Uchwała Nr 284/18/VII
w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
Uzasadnienie: Na podstawie art. 131
ust. 4 i 6 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 ze zm.), rada gminy określa kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
Uchwała Nr 190/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w oddziałach
przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo traci moc, gdyż była
podjęta na rok szkolny 2017/18. Wobec
tego, zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), do pu-

blicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów
niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
– wielodzietność rodziny kandydata,
– niepełnosprawność kandydata,
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
– samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie,
– objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole na–
dal dysponuje wolnymi miejscami, rada
gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych
pod uwagę na drugim etapie postępowa–
nia rekrutacyjnego. Kryteria ustalone
przez gminę mogą mieć różną wagę. Rada
gminy określa także dokumenty niezbędne do potwierdzania ich spełnienia. Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji z dyrektorami szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
Uchwała Nr 285/18/VII
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa".
(o Programie piszemy poniżniej)
Uchwała Nr 286/18/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 2018-2023.
Uzasadnienie: Dostosowano dane do
projektu zmiany uchwały budżetowej na
2018 r.
Uchwała Nr 287/18/VII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
Miasta Puszczykowa na rok 2018
Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
Uzasadnienie: Dochody
1) W dziale 600: zwiększono dotację
ze środków UE na zadanie pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą
towarzyszącą" o kwotę 179.125,60 zł;
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PUSZCZYKOWA PRZEPROWaDZoNEJ 30 I 2018 R.
zmniejszono dotację z Powiatu Poznańskiego na remonty dróg powiatowych
o kwotę 75.000 zł.
2) W dziale 756 zwiększono o kwotę
15.874,40 zł dochody z tytułu podatku od
czynności cywilnoprawnych.
Wydatki
1) W rozdziale 60014 zmniejszono
wydatki na remonty dróg powiato–
wych o kwotę 75.000 zł;
2) W rozdziale 60016 zwiększono wydatki na realizację programu budowy dróg
o kwotę 250.000 zł (przesunięcie realizacji
zadań z 2017 r. na 2018).
3) W rozdziale 60095 zwiększono wydatki na realizację zadania pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą

t o w a r z y s z ą c ą" o k w o t ę 6 7 . 0 0 0 z ł
(w związku z przesunięciem realizacji części zadania z 2017 r. na 2018).
4) W rozdziale 75023: wprowadzono
wydatki na wykonanie programu rewitalizacji w kwocie 20.000 zł (środki niewykorzystane w 2017 r.); zwiększono o kwotę
28.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna
i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie" (środki niewykorzystane w 2017 r.).
5) W rozdziale 75411 wprowadzono
wydatki w kwocie 20.000 zł na wsparcie
finansowe Państwowej Straży Pożarnej –
na modernizację systemu dyspozytorskiego i sieci łączności.
6) Przesunięto kwotę 40.000 zł

(dotacje dla organizacji pozarządowych)
z rozdziału 75075 do rozdziału 92605.
7) W rozdziale 75412 zwiększono
o kwotę 222.000 zł wydatki na zadanie
pn.: „Budowa remizy strażackiej" (środki
niewykorzystane w 2017 r.).
8)W rozdziale 85154 zwiększono
o kwotę 28. 000 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (w związku z niższymi wydatkami w 2017 r. na ten cel od
wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).
9) W rozdziale 90005 zwiększono wydatki na dotacje na wymianę pieców węglowych o kwotę 50.000 zł.
10) W rozdziale 92105 zwiększono
wydatki na dotacje dla organizacje pozarządowych o kwotę 10.000 zł.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 39. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 27.02.2018 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.

W

ojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpatrzył dwie
skargi złożone na uchwałę Rady Miasta w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki,
Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap B.
17 stycznia br. WSA ogłosił wyrok odrzucający skargę złożoną przez mieszkańców, a wyrokiem ogłoszonym 31 stycznia
br. oddalił skargę Wojewody Wielkopolskiego.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że rozumie sprzeciwy mieszkańców, ale, rozpoznając skargę, musi się
kierować przepisami powszechnie obowiązującymi. Sąd wskazał ponadto, że wnikliwie przeanalizował całą procedurę planistyczną i podkreślił, że została ona przeprowadzona rzetelnie,

SAMORZĄD

plan miejscowy zgodny z prawem
zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Sąd nie dopatrzył się, by
w zaskarżonej uchwale występowały niezgodności ze Studium,
na które wskazał organ nadzoru. Sąd podkreślił, że w Studium
zostały określone ogólne uwarunkowania dla całego miasta,
natomiast dla obszaru Niwki przewidziano w Studium szczególne rozwiązania. Sąd wskazał, że przewidziana w planie możliwość powstania obiektu handlowego o powierzchni
do 750 m2 nie stanowi działalności uciążliwej, oraz że w planie
przewidziano rozwiązania drogowe, które mają zapobiec
ewentualnym uciążliwościom. Wobec tego Sąd stwierdził, że
nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności uchwały.

red

Lokalny Program Rewitalizacji – konsultacje

T

rwają prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa. Opracowano diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w naszym mieście. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że
terminologia ta jest narzucona ustawowo i nie stanowi o „degradacji” w potocznym znaczeniu, a bardziej o występowaniu
na danym obszarze lokalnych problemów różnej natury. Burmistrz ogłosił konsultacje diagnozy, w wyniku której obszar
rewitalizacji zdefiniowano jako ulice należące do okręgu wyborczego nr 4 (ul. Poznańska i przyległe do niej ulice od północnej granicy miasta do ul. Rządowej i Jasnej oraz ul. Wczasowa
i Wodziczki) oraz okręgów 13 i 14 (obszar po wschodniej stronie torów kolejowych, na południe od ul. Dworcowej do ul.
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Kosynierów Miłosławskich). Na początku marca zostanie przedstawiony do konsultacji projekt programu rewitalizacji,
uwzględniający lokalne uwarunkowania i wskazujący konkre–
tne projekty, które będą mogły być realizowane w celu podniesienia jakości przestrzeni na rewitalizowanym terenie oraz
poszerzenie oferty usług dla mieszkańców w celu podniesienia
jakości życia. Wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału
w konsultacjach i przesyłanie swoich propozycji działań na rewitalizowanych obszarach. Z diagnozą, jak i projektem programu można zapoznać się na stronie internetowej Miasta lub
w Urzędzie Miejskim a wnioski i uwagi prosimy składać pisemnie do urzędu lub elektronicznie, wysyłając maila na adres:
rewitalizacja@puszczykowo.pl

red
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Nowe Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania Puszczykowa – uchwalone

akończyły się prace nad jednym z najważniejszych dokumentów strategicznych dla każdej gminy –
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. To dokument o charakterze strategicznym
(ogólnym), określający uwarunkowania (przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne) oraz kierunki rozwoju gminy.

SAMORZĄD

Dotychczas Puszczykowo posiadało studium uwarunkoRozwój przestrzenny miasta Puszczykowa wskazany w nowań i kierunków zagospodarowania, uchwalone w 1998 roku.
wym Studium, w głównych założeniach jest kontynuacją oraz
Wówczas na podstawie analizy i oceny uwarunkowań rozworozwinięciem kierunków przyjętych w Studium uwarunkowań
ju, sformułowane zostały główne funkcje miasta:
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pusz– wiodąca – mieszkalnictwo niskiej intensywności, z zapewczykowa w roku 1998 i dotyczy przede wszystkim rozwoju
nieniem wysokiego poziomu usług dla mieszkańców i możliwow sensie jakościowym – podniesienie standardów (w szcześci prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej,
gólności funkcjonowania miasta, jakości życia, jakości prze– uzupełniająca – usługi rekreacji, wypoczynku i turystyki
strzeni publicznych), przy ograniczonych możliwościach rozdla mieszkańców i przybyszów z zewnątrz.
woju przestrzennego i liczbowego. Studium ustala kontynuW 2007 roku Rada Miasta Puszczykowa V kadencji zdecyację dotychczasowej wiodącej funkcji miasta tj. mieszkalnicdowała o aktualizacji studium, szczególnie w zakresie dostotwo niskiej intensywności z dbałością o ład przestrzenny i jasowania do powstałych w międzyczasie opracowań specjalikość przestrzeni publicznych oraz dążenie do uzyskania
stycznych i przepisów. Przy pracach nad stuwyższych standardów zamieszkania,
dium zapewniony został udział społeczeństwa
także zapewnienie wysokiego poziomu
W nowym Studium – ausług
poprzez możliwość składania wniosków do
z zachowaniem dotychczasowego
w stosunku do doku- charakteru Puszczykowa, z willową zabustudium przez wszystkim zainteresowanych,
mentu z 1998 r. zrezy- dową.
dwukrotne wyłożenie projektu studium do pugnowano z terenów inblicznego wglądu z dyskusją publiczną i możliNowe Studium dąży do zapewnienia
westycyjnych planowa- kontynuacji obecnego układu przestrzennewością składania uwag do projektu studium.
nych w północnej części go miasta, zachowania jego charakteru poUzyskano także wszystkie ustawowo wymagane opinie i uzgodnienia.
Miasta na rzecz łącznika przez jednoznaczne zapisy i ograniczenia
Zarówno przy pierwszym, jak i drugim wyekologicznego i terenów mające na celu uniemożliwienie wprowałożeniu projektu studium do publicznego
dzania zabudowy substandardowej, niezieleni otwartej i wód.
wglądu, wpłynęły uwagi mieszkańców, w więkwpisującej się w przestrzeń Puszczykowa.
szości dotyczące wyłączenia z zabudowy: terenów przy MaStudium wspiera rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnezurskiej i Pomorskiej, Parku przy Szpitalu, Zakola Warty, terego, dopuszcza też funkcje uzupełniające takie jak: nieuciążlinów rolnych na Starym Puszczykowie w rejonie ulicy Cichej
we usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, sport
oraz vis a vis oczyszczalni ścieków przy ulicy Mocka. Wnoszoi rekreacja, turystyka i wypoczynek (m.in. Zakole Warty) oraz
no również uwagi dotyczące głównie:
usługi – związane z użytecznością publiczną i celem publicz– likwidacji lub zmiany przebiegu nowego układu drogonym (oświata, opieka zdrowotna, administracja) oraz inne
wego w przedłużeniu ulicy Moniuszki z planowanym tunelem,
usługi nieuciążliwe towarzyszące siedliskom mieszkalnym.
– zmiany klasyfikacji drogi powiatowej( fragmentu ulicy
Studium nie przewiduje lokalizacji nowych zakładów produkPoznańskiej) ze zbiorczej na lokalną, wpisanie ochrony koncyjnych i zakładów przemysłowych, ponieważ swoim charakserwatorskiej dla układu urbanistyczno-krajobrazowego,
terem nie przystają do wizji rozwoju miasta Puszczykowa.
– zmiany charakteru terenu przy Dworcowej/Moniuszki,
Podobnie jak w Studium z 1998 roku – większość terenów
– zmiany charakteru lasu przy Moniuszki/Wspólnej – pod
przeznaczonych pod zabudowę - tj. ok. 37%, stanowią tereny
zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo-usługową,
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o sto– zmiany charakteru terenów mieszkalno-usługowych
sunkowo dużych powierzchniach – w zależności od położenia
przy ulicy Nadwarciańskiej i placu przy Krzyżu na mieszkalne,
od ok. 1000 m2 w centralnej części miasta do 3000 m2 w stre– zmiany niektórych parametrów zabudowy.
fach sąsiadujących z obszarami leśnymi Wielkopolskiego ParCzęść zgłoszonych uwag została uwzględniona: wyłączoku Narodowego.
no z zabudowy całość terenów przy Mazurskiej i Pomorskiej
Natomiast tereny o charakterze usługowym zajmują ok.
pozostawiając rekreacyjny charakter tego rejonu, dla Parku
6,9% powierzchni Miasta.
przy Szpitalu ustalono wyłącznie usługi zdrowia i opieki spoW nowym Studium – w stosunku do dokumentu z 1998 roku
łecznej z zielenią, wyłączono z zabudowy większość terenu
zrezygnowano z terenów inwestycyjnych planowanych w półZakola Warty.
nocnej części Miasta na rzecz łącznika ekologicznego i terenów
Natomiast nie uwzględniono uwag dotyczących wyłączezieleni otwartej i wód, wyłączono także z możliwości zabudowy
nia z zabudowy terenów przy ulicy Mocka i pozostawiono dla
większość terenu Zakola Warty oraz tereny zieleni przy ulicy Matego obszaru funkcję usług komercyjnych z uwagi na dogodzurskiej i Pomorskiej. Na terenach dotąd rolniczych w rejonie ulic
ne dla tej funkcji położenie na obrzeżach miasta, co było
Sobieskiego i Cichej w Puszczykowie Starym wskazano nowy
wskazane również w dotychczas obowiązującym studium.
kierunek rozwoju – mieszkalnictwo jednorodzinne.
Pozostawiono też nowy układ drogowy ulic Moniuszki –
Zarówno w starym jak i w nowym Studium – większość
Wspólna – 3 Maja z planowanym tunelem pod linią kolejową
obszaru w granicach Miasta Puszczykowa zajmują tereny ziePoznań – Wrocław, dający możliwość bezkolizyjnego przejazleni – w tym zieleni otwartej, zieleni urządzonej , lasów i wód
du pod torami kolejowymi, dogodnego dojazdu do Szpitala
– łącznie ok. 54% powierzchni gminy.
Powiatowego oraz w efekcie usprawnienia ruchu drogowego
Zarówno wyznaczone funkcje jak proporcje powierzchniow obrębie miasta.
we poszczególnych obszarów funkcjonalnych i wyznaczone
Na sesji 30 stycznia 2018 roku Rada Miasta Puszczykowa
parametry zabudowy mają na celu utrzymanie charakteru
uchwaliła nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospoMiasta z poszanowaniem warunków środowiskowych.
red
darowani przestrzennego Miasta Puszczykowa.
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schemat funkcjonalny studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta puszczykowa

OZNACZENIA:
tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej
tereny zabudowy
usługowej i infrastruktury technicznej
tereny lasów, zieleni i cmentarzy
tereny wód powierzchniowych,
zbiorników wodnych
drogi
linia kolejowa
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przygotowania do obchodów stulecia
Odzyskania Niepodległości
i wybuchu Powstania Wielkopolskiego

M

ieszkańcy Puszczykowa już zaczęli przygotowywać się do
obchodów stulecia Odzyskania Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 5 lutego br. odbyło się
pierwsze spotkanie zorganizowane przez Urząd Miejski i Bibliotekę Miejską im. M. Musierowicz, w którym uczestniczyli
puszczykowianie, chcący włączyć się w organizację tych szczególnych uroczystości.
Za poświęcony czas, zaangażowanie oraz owocną dyskusję serdecznie dziękujemy mieszkańcom Puszczykowa licznie
przybyłym na lutowe spotkanie. Już dzisiaj zapraszamy na
kolejne, dotyczące organizacji miejskich obchodów 100-lecia
Odzyskania Niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, które odbędzie się 7 marca (środa) o godz.
11.00 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej
w Puszczykowie.

Biblioteka Miejska CAK i Urząd Miejski w Puszczykowie

lutowe POSIEDZENIA KOMISJI
RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
SAMORZĄD

20 lutego br.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Utworzenie klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 2.
2. Plany realizacji Strategii Rozwoju
i Promocji Miasta w 2018 r.
3. Współpraca: BM CAK, Referat Pro
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mocji, Kultury i Sportu oraz puszczykowskie organizacje i stowarzyszenia.
4. Plany powstania w Puszczykowie
toru typu pump track.
5. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.

21 lutego br.
Komisja Rewizyjna
1. Kontrola inwestycji pn. „Modernizacja ul. Granicznej".
2. Sprawy bieżące.
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redukcyjny odstrzał dzików w WPN

O

dstrzał dzików w Wielkopolskim Parku Narodowym wynika przede wszystkim z realizacji zadań
ochronnych Parku. Jednak odnotowywane w ostatnich latach znaczne zwiększenie przypadków wykrycia wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce i w krajach sąsiednich, przyczyniło się do podjęcia decyzji przez Ministerstwo Środowiska o redukcji populacji do liczebności uznanej za bezpieczną
przez służby weterynaryjne.

informacje

Fot: Beata Gerlof - adiunkt Parku,
zespół ds. Ochrony Przyrody i Natura 2000 w WPN

Dziki są rezerwuarem dla wirusa ASF, który utrzymuje się
wśród tych zwierząt niezależnie od zakażeń u świń. Zarażone
dziki rozprzestrzeniają chorobę w środowisku, zwiększając
prawdopodobieństwo wystąpienia wtórnych ognisk u świń
domowych. Zagęszczenie populacji stwarza zagrożenie błyskawicznego przenoszenia się wirusa. Z uwagi na wyraźne zwiększenie przypadków ASF w Polsce w ostatnich latach (skala rośnie, co potwierdzają przypadki z ostatnich dni), śmiertelność
sięgającą od 90-95% i wysokie straty w hodowli trzody chlewnej, podjęto decyzję na szczeblu ministerialnym o redukcji zagęszczenia populacji dzików w Polsce. Zgodnie z opinią naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
– to niższe zagęszczenie dzików wpływa na ograniczenie rozprzestrzeniania ASF. Redukcja dzików (w tym zwłaszcza samic),
które są nosicielem choroby, wpłynie na rozrzedzenie populacji, dzięki czemu zmniejszy się możliwość kontaktu zarażonych
zwierząt i rozprzestrzeniania ASF także na kolejne kraje Unii
mać populację w należytej kondycji i liczebności, a jednoczeEuropejskiej. Redukcja jednak jest jednym z elementów systeśnie optymalizować jej wpływ na populacje innych gatunków.
mowego działania i musi być połączona z akcją przeciw dokarTaka jest podstawowa rola odstrzałów redukcyjnych prowamianiu dzikich zwierząt (problem zakażonego mięsa zza
dzonych na terenach ochrony krajobrazowej. Według informawschodniej granicy), utrzymaniu odpowiednich standardów
cji zawartych w projekcie planu ochrony WPN wskaźnik poziozoohigienicznych w hodowli trzody chlewnej. Utrzymywanie
mu rozrodczości u dzików należy przyjąć na
stale niskiej liczebności populacji dzika w poPodstawą do wyrażenia poziomie 150 a nawet 200% stanu liczbowewiązaniu z przytoczonymi działaniami, dogo populacji. Sytuacja ta prowadzi do przezgody na odstrzał re- gęszczenia populacji, a co za tym idzie do
prowadzi do wygaszenia choroby w środowisku naturalnym, co pozwoli ochronić hodukcyjny dzików na te- nadmiernej eksploatacji naturalnych siedlisk,
dowlę trzody chlewnej.
renie WPN jest Zarzą- poszukiwania nowych przestrzeni dla życia
Redukcja liczby konkretnych gatunków
dzenie Ministra Środo- w uprawach rolniczych a nawet na terenach
zwierząt (w tym dzików) i roślin jest wpisawiska z dnia 13 listopa- miejskich.
na w plany i zadania ochronne parków naStale postępująca zabudowa w otulinie
da 2017 r. zmieniające
rodowych, dotyczy to także najnowszego
zarządzenie w sprawie WPN prowadzi do zamykania korytarzy miprojektu ochrony WPN, który jest aktualnie
zadań ochronnych dla gracyjnych, zanikania siedlisk przyrodniczych
analizowany przez Ministerstwo ŚrodowiWielkopolskiego
Parku zamienianych na ogrody, uprawy, parkingi,
ska. Poza problemem z gatunkami obcymi,
Narodowego z 5 paź- wszelkiego typu działalność gospodarczą.
chodzi o zapewnienie właściwej struktury
Jednocześnie odpady organiczne, które podziernika 2015 r.
populacji oraz liczebności i zagęszczenia
zostawiane są przez ludzi, a w najgorszym
wynikających z pojemności środowiska.
razie dokarmianie dzikich zwierząt, przyciąga
Od dawna proporcje te są zachwiane, co jest podkreślane
je w okolice siedzib ludzkich, stwarzając poważne zagrożenie
przez badaczy w kolejnych opracowaniach planu ochrony WPN.
epidemiologiczne. W efekcie prowadzi to do synantropizacji
W Parku nie ma dużych drapieżników, jak wilki, które w natui tworzenia się subpopulacji, które żyją w środowisku antroporalny sposób regulują liczebność i strukturę populacji wielu
genicznym. Zwierzęta takie, nawet jeśli są odławiane i wywozwierząt, w tym dzików, przyczyniając się również do eliminożone (co zresztą zwiększa ryzyko przenoszenia chorób), wracawania osobników chorych. Brak presji drapieżniczej prowadzi
ją do siedlisk miejskich. Niestety odnotowywane są również
do rozrastania się populacji, a w efekcie do kurczenia się jej
przypadki agresywnych zachowań wobec ludzi. Problem dzipojemności ekologicznej, na którą składają się m. in. pokarm,
ków pojawiających się w Puszczykowie był zresztą poruszany
kryjówki, przestrzeń. Zachwianie równowagi biocenotycznej
już wcześniej i opisywany w prasie lokalnej. By zwiększyć świaw ekosystemie ma zawsze negatywny wpływ na jego funkcjodomość społeczności lokalnej WPN przygotował plakat oraz
nowanie, w tym na inne gatunki – nie tylko zwierząt. Człowiek
publikacje skierowane do lokalnej prasy.
w takim wypadku ma zastąpić naturalnego drapieżnika (choć
dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego
przecież i nasz gatunek należy uznać za drapieżny), by utrzy-

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Temat redukcji dzików poruszany był także podczas styczniowego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta.
Przedstawiciele WPN wyjaśnili, że zgodnie z przepisami redukcja dzików odbywa się wyłącznie w godzinach nocnych (od
zmierzchu do świtu), wyłącznie na gruntach rolnych – na tere-
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nie WPN jest 2004 ha takich gruntów. Na terenach ochrony
ścisłej park nie wykonuje żadnych zadań związanych z redukcją.
Przedstawiciele WPN wyjaśnili również, że zgodnie z regulaminem parku turyści mogą w nim przebywac tylko od świtu
do zmierzchu.
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Miejskie inwestycje

Ł

agodna zima pozwala na kontynuację wielu rozpoczętych prac. Termomodernizacja Urzędu Miejskiego
wkracza w ostatnią fazę robót, ekipy wykonawców pojawiły się też na wielu innych budowach.
Termomodernizacja urzędu

Na koniec na budynku B zostaną uruchomione kolektory
instalacji fotowoltaicznej (są już zamontowane, ale niepodłączone), która jest jednym z elementów termomodernizacji.
Na całość prac Puszczykowo uzyskało dofinansowanie w wysokości prawie 650 tys. zł.

INWESTYCJE

Rewitalizacja „Mimozy”

W styczniu, prace związane z przebudową i termomodernizacją budynków Urzędu Miejskiego prowadzono głównie w zabytkowym budynku A. Roboty w budynku B zakończono już
w grudniu, co pozwoliło na przeprowadzkę urzędników z budynku A do nowego budynku B. Pozostaną tam do całkowitego
zakończenia prac. Do tego czasu niemal wszystkie referaty
funkcjonują właśnie w tym budynku. Poza nim pracują tylko
urzędnicy referatu promocji, kultury i sportu (budynek przy ul.
Kościelnej) i częściowo referatu księgowości i podatków (kontener przed Urzędem).
W lutym wykonawca prac, firma Nor-Bud, rozpoczęła ostat-

W lutym rozpoczęły się także prace związane z rewitalizacją willi „Mimoza”. W związku z pracami biuro Strażników Miejskich mieści się obecnie w kontenerze przy ul. Podleśnej. Docelowo strażnicy przeniosą się do budynku byłej nastawni,
którą Miasto przejęło od kolei.
Ekipy wykonawcy prowadzą obecnie prace rozbiórkowe
i porządkowe. Zakres prac obejmie odtworzenie historycznego
charakteru budynku, przy czym po zakończeniu prac będzie on
przeznaczony na cele społeczno-kulturalne.
Po remoncie „Mimoza” stanie się miejscem integrującym
lokalną społeczność. Pozostanie w gestii Biblioteki Miejskiej
Centrum Animacji Kultury. W odnowionych pomieszczeniach
organizowane będą spotkania kulturalne i warsztaty artystyczne. Siedziby będą tu też miały organizacje pozarządowe. Miasto uzyskało na ten cel 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.

ni etap prac w budynku A. W ich zakres wchodzi: zmiana układu
pomieszczeń na parterze, tynkowanie, malowanie ścian, montaż parapetów. Na koniec zostaną wycyklinowane wszystkie
podłogi. Zmiana układu pomieszczeń była konieczna, ponieważ
umożliwi ona bezpośrednie przejście z budynku A do budynku
B. Oczywiście po zakończeniu prac obiekt będzie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
W ubiegłym roku wykonawca wymienił i ocieplił dach oraz
zamontował ocieplenie na 3 ścianach zewnętrznych. Jedynie
fronton został ocieplony już po wyprowadzce urzędników.
W tym przypadku warstwa ocieplenia została zamontowana od
wewnątrz, aby umożliwić właściwe wyeksponowanie zabytkowej płaskorzeźby amazonki, zdobiącej mur nad wejściem do
willi. Docelowo będzie ona także efektownie podświetlona,
aby jeszcze bardziej podkreślić artystyczne walory tej pracy.
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W kolejny etap wchodzi także budowa remizy strażackiej
przy ul. Nadwarciańskiej. Obiekt jest już zadaszony, zamontowano wszystkie okna oraz drzwi, w tym dwoje głównych prowadzących do pomieszczenia, gdzie będą garażowane specjalistyczne wozy bojowe oraz przechowywane wyposażenie,
którymi dysponuje puszczykowska Jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej. Na tej inwestycji prace (stan deweloperski)
zostaną zakończone w tym roku. Remiza ma też zaplanowaną
część socjalną i biurową, co zdecydowanie polepszy warunki
strażakom ochotnikom.

Budowa kolejnych ulic
Łagodna zima pozwala też na prowadzenie prac związanych z budowami kolejnych ulic. Zanim drogowcy weszli na
place budów odbyło się tradycyjne spotkanie informacyjne
z mieszkańcami mającymi swoje domy przy ul. Rolnej, Świerko-

wej i Solskiego. Uczestniczyli w nim burmistrz Andrzej Balcerek, przedstawiciele wykonawców i urzędnicy. Jego celem było
przedstawienie harmonogramu prac i omówienie ich zakresu.
Firma Krystyny Michałkowskiej pracuje obecnie na ulicy Solskiego, która zyska nową nawierzchnię i chodnik. W miejscach
istniejących bram zaprojektowano zjazdy drogowe z kostki
typu poz-bruk.
Na ul. Strażackiej pracują natomiast drogowcy z firmy Ander 87. Na odcinku 204 m powstanie ulica z nawierzchnią
z kostki typu poz-bruk (ze zjazdami do posesji), chodnik z tej
samej nawierzchni oraz kanalizacja deszczowa.

Ulicę Rolną i Świerkową wykona Zakład Robót Drogowych
Marka Dachtery. Ul. Świerkowa będzie pieszo-jezdnią o szerokości 5 m. Na szerokości 4 m nawierzchnię stanowić będzie
tzw. eko-kostka typu „domino eko” (nawierzchnia przepuszczalna). Na pozostałej części wykonawca zastosuje kostkę betonową pełną. W zakres prac wchodzi także wykonanie zjazdów do posesji. Nawierzchnię z kostki betonowej eko zastosowano ze względu na to, że na tej ulicy występują grunty przepuszczalne.

W zakres prac na ulicy Rolnej wchodzi budowa nowej nawierzchni z kostki typu poz-bruk (odcinek ok. 300 m) i położenie kanalizacji deszczowej.
Wszystkie prace związane z budowami nowych ulic mają
zakończyć się do końca czerwca br.

Lekkoatletyczny Orlik
Łagodna aura pozwala też kontynuować prace na budowie
Orlika lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 1 (wykonawcą jest puszczykowska firma Mardo Sport). W zakres robót
wchodzi: budowa 4-torowej bieżni o długości 200 m z nawierzchnią z poliuretanu, skoczni do skoku w dal z rozbiegiem
o długości 40 m, rzutni do pchnięcia kulą oraz boiska 50x25 m
ze sztuczną nawierzchnią z syntetycznej trawy piłkarskiej, które znajdować się będzie wewnątrz bieżni. Oczywiście na końcach boiska zostaną zamontowane piłkochwyty. Obiekt będzie
miał także oświetlenie, a w przyszłości zyska także trybuny (na
ich montaż oraz na zakup sprzętu sportowego dla obiektu miasto ogłosi osobny przetarg). Orlik lekkoatletyczny będzie zrealizowany zgodnie ze standardami Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki.
Z obiektu będą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2.

Na budowę Orlika lekkoatletycznego Miasto uzyskało
dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki dla zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne” w wysokości 400.000 zł (całość kosztuje ok. 1.485.000 zł). Dodatkowo Miasto złożyło też
wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

red
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Remiza OSP

SMOG szkodzi czy tylko śmierdzi?

M

ój dziadek i ojciec palili w piecu, a dożyli do osiemdziesiątki... – odpowiedział na zwrócenie uwagi
sąsiad, niosący do spalenia w piecu odpady drewniane i fragmenty mebli. No tak drogi sąsiedzie, ale
ostatnie lata swojego życia spędzili w szpitalach, a czasami jedynie siedząc na ławeczce pod domem, bo
nawet na spacer nie mieli siły... a wnukom przydałby się dziadek zdrowy i pełen siły...

informacje

O ile raczej nikt od razu nie padnie trupem po nabraniu
w płuca zanieczyszczonego powietrza, to już osoby ze schorzeniami układu oddechowego takimi jak astma czy POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) mogą zareagować kaszlem,
świszczącym oddechem i uczuciem duszności. To w ten sposób
organizm broni się przed drażniącymi drogi oddechowe pyłami

zawieszonymi (Particulate matter – PM) i związkami chemicznymi przez nie przenoszonymi.
Dużo bardziej groźnymi są jednak odroczone w czasie skutki ekspozycji na zanieczyszczone powietrze i kumulacji w organizmie pyłów i związków chemicznych m.in. metali ciężkich
(rtęć, kadm, ołów) oraz wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (naftalen, benzo[a]piren).
Według różnych szacunków, w ostatnich latach w Polsce,
oddychanie zanieczyszczonym powietrzem było odpowiedzialne
za ok. 26–48 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie! Największy wpływ na umieralność ma długotrwała ekspozycja, ale nawet krótkotrwałe narażenie na wysokie stężenia zanieczyszczeń
powietrza znacząco zwiększa umieralność. Wielki Smog Londyński (5-9.12.1952 r.) był przyczyną ok. 4000 zgonów zwłaszcza
u osób powyżej 45 roku życia. W tej grupie wiekowej umieralność zwiększyła się trzykrotnie (w tym ośmiokrotnie z powodu
zapaleń oskrzeli). W tym okresie (5 dni!) liczba zgonów wśród
dzieci do pierwszego roku życia zwiększyła się dwukrotnie.
Zwiększona umieralność wynikająca z długotrwałej ekspozycji na zanieczyszczone powietrze wiąże się również ze skróceniem długości życia. Naukowcy z Uniwersytetu w Chicago,
porównując w Chinach długość życia na obszarach o dużym
nasileniu zanieczyszczeń powietrza z innymi obszarami wykazali skrócenie długości życia na tych pierwszych o ponad 3 lata!
Jak zatem poszczególne związki zawarte w SMOG-u
wpływają na nasze zdrowie?
Silnie rakotwórczy benzo[a]piren, występujący również
w dymie papierosowym, w wielu miejscowościach w Polsce
okresowo występuje w takim stężeniu, że oddychając przyjmujemy rocznie jego dawkę odpowiadającą wypaleniu kilku tysięcy papierosów! Dlatego te same choroby i dolegliwości występują często zarówno u osób niepalących oddychających zanieczyszczonym powietrzem, jak i u nałogowych palaczy tytoniu.
Oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza na organizm
może być krótko- i długofalowe.
Krótkofalowe to wspomniana duszność, kaszel, świszczący
oddech, podniesienie ciśnienia tętniczego krwi, a także ostre
incydenty zatorowo-zakrzepowe (zawał serca, udar mózgu),
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zaś długofalowe to przewlekłe choroby układu oddechowego:
astma, POChP, alergie, głównie wziewne, rozwój nowotworów, choroby naczyniowe: miażdżyca i choroba niedokrwienna
serca oraz zaburzenia ukrwienia centralnego układu nerwowego. Narażenie kobiet ciężarnych na szkodliwe czynniki zawarte
w SMOG-u, wpływa także negatywnie na rozwój płodu i występowanie chorób w okresie niemowlęcym.
Zanieczyszczenie powietrza najbardziej groźnie jest dla
dzieci, osób w podeszłym wieku, kobiet ciężarnych oraz dla
osób z chorobami dróg oddechowych. Dodatkowo w rejonach
nasilonych zanieczyszczeń zwiększa się liczba infekcji oraz powikłań chorób przewlekłych.
Poza działaniami zapobiegającymi rozwojowi SMOG-u możemy dodatkowo:
– monitorować zanieczyszczenie powietrza w naszej okolicy
(m.in. www.panel.syngeos.pl)
– unikać spacerów, uprawiania ćwiczeń, biegania lub jazdy na
rowerze w ogrodach lub parkach w czasie okresów największego zanieczyszczenia i alertów smogowych,
– ograniczać spędzanie czasu na powietrzu w czasie okresów
największego zanieczyszczenia, szczególnie ważne u osób
z chorobami układu sercowo-naczyniowego lub chorobami
układu oddechowego,
– stosować filtry w systemach wentylacji w domach położonych w obszarach o największym zanieczyszczeniu powietrza,
– używać certyfikowanych maseczek antysmogowych w sytuacjach konieczności wyjścia na zewnątrz przy dużym zanieczyszczeniu powietrza,

– wykorzystać rośliny doniczkowe pochłaniające dwutlenek
węgla, część trujących substancji oraz dotleniających pomie–
szczenia. m.in.: wężownica (sanseweria); skrzydłokwiat (spathiphyllum); nefrolepis wyniosły (nefrolepis); zamiokulcas zamiolistny (zamioculcas zamiifolia)
Jednak wobec kilkusetkrotnie przekroczonych poziomów
alarmowych stężeń PM10, PM2,5, CO, NO2, SO2, które
w ostatnim okresie występują praktycznie codziennie, działania indywidualne mają mocno ograniczoną skuteczność. Należy przy tym pamiętać, że w Polsce poziomy informowania
i alarmowe ww. zanieczyszczeń są kilkukrotnie wyższe niż
w innych krajach, a skutki zdrowotne pozostają te same. Ograniczenie „niskiej emisji” jest nadal podstawowym celem zapobiegającym powstawaniu SMOG-u i rozwojowi powikłań zdrowotnych z nim związanych.

dr n.med. Dariusz Krupa
ECHO PUSZCZYKOWA - luty 2018

rozpalaj od góry – oszczędzisz środowisko

N

Mieszkałam 36 lat w bloku nic nie wiedząc o paleniu w piecach do czasu, gdy w połowie lat 90. kupiłam stary dom z piecem. Przed sezonem grzewczym zadzwoniłam do jego producenta (adres z tabliczki znamionowej) i on nauczył mnie przez
telefon, jak rozpalać w piecu metodą od góry. Zalecił także
wezwać kominiarza, który oczyścił komin z sadzy oraz sprawdził na moją prośbę stan techniczny pieca i jego połączenie
z kominem. Nieszczelność pieca lub łączenia z kominem, to
najbanalniejsza przyczyna, od której piec kiepsko działa. Rozpalanie - załadowany do pieca cały węglowy wsad rozpalałam
od góry tradycyjnie drewnianymi szczapami i kulkami papieru
zostawiając dolne drzwiczki lekko otwarte, by wywołać ciąg
powietrza. W kotłowni miałam rozszczelnione okno (powietrze
i wentylacja, to podstawa dobrego palenia i bezpieczeństwa
domowników). Powietrze przedostawało się spod rusztu ku
górze. Żar pomału schodził ku dołowi (z równą łatwością, jak
w paleniu od dołu wędrował ku górze), a dym wydostający się
z warstwy zimnego jeszcze opału przechodząc przez żar, ulegał
praktycznie całkowitemu spaleniu. Do komina leciały (niemal)
przezroczyste spaliny, a ze spalenia dymu powstawało więcej
ciepła. Po pewnym czasie, gdy węgiel od góry dobrze się rozżarzył przymykałam drzwiczki dolne, zostawiając szczeliny wentylacyjne w drzwiczkach w pozycji otwartej. Gdybym nie miała
szczelin w drzwiczkach należałoby zmniejszyć dopływ powietrza od dołu, pozostawiając uchylone drzwiczki na 1–2mm (zabezpieczone przed zatrzaśnięciem) oraz zamykałam dopływ
powietrza przez górne drzwiczki. Piec rozpalałam raz dziennie,
nie wymagał żadnego dokładania, ani pilnowania.
Paliłam w piecu metodą „od góry” osiem lat. Cztery lata,
gdy dom nie był ocieplony i cztery po termomodernizacji. Różnica kolosalna! Po ociepleniu spalałam jeszcze mniej węgla,
a co najważniejsze nie kopciłam dopalając spaliny. Dym powinien się spalać, bo to bardzo kaloryczna część paliwa. Wyrzucanie go kominem podczas stosowania tradycyjnego rozpala-

nia od dołu powoduje kopcenie i niepotrzebne straty ciepła.
Paląc tym sposobem zima będzie cieplejsza, tańsza i nie będzie
już cuchnąć.
Rozpalanie od góry jest znane za granicą jako prawidłowa
technika palenia, polecane i promowane m.in: przez renomowanych europejskich producentów kominków jak HWAM czy
Jøtul, w Szwajcarii w kampanii edukacyjnej prowadzonej przez
związek kantonów, w RPA w ogólnokrajowej kampanii informacyjnej prowadzonej przez państwo, w Austrii w kampanii
współtworzonej przez tamtejsze Ministerstwo Środowiska,
w Austrii w broszurze wydanej przez wydział ds. środowiska
lokalnych władz Karyntii, w Niemczech w publikacjach Ministerstwa Środowiska landów: w Bawarii, Nadrenii-Północnej Westfali, Nadrenii-Palatynatu, w Niemczech w kampanii współtworzonej przez tamtejsze Ministerstwo Rolnictwa, w Niemczech
w publikacji instytutu Technologie und Förderzentrum, w Europie w ramach niemiecko-duńskiej kampanii Clean Heat promującej m.in. efektywne i jak najmniej szkodliwe metody obsługi pieców.
W Polsce stale przybywa producentów kotłów, którzy zalecają ten sposób palenia w instrukcjach obsługi swoich wyrobów pracujących na naturalnym ciągu. Palenie od góry popiera
także Krajowa Izba Kominiarzy.
Ministerstwo Środowiska w poradniku “Czyste ciepło
w moim domu ze spalania paliw stałych” wydanym w październiku 2017 po raz pierwszy oficjalnie zaleciło rozpalanie od
góry. Pozytywne efekty rozpalania od góry potwierdzają setki
tysięcy czytelników wątku "rozpalanie od góry" na forum Muratora, gdzie ta metoda palenia została opisana, a którego licznik odwiedzin od 2008 roku przekroczył już 5 milionów. Również na stronie www: czysteogrzewanie.pl tysiące ludzi wypróbowało tę metodę palenia i stosuje ją z powodzeniem.

Mariola Marecka-Chudak

Metody palenia w piecach i kotłach z wylotem spalin u góry paleniska

najgorzej

nieźle

nieźle

od dołu dokładając
wiadrami

od dołu dokładając
małymi porcjami

sposobem kroczącym
czyli dokładając od boku

najlepiej
od góry, większą
ilość bez dokładania

ODESZLI

Kasprowicz Bogdan
Mańczak Mieczysława
Dąbrowska Maria
Tupalska Maria
Szłapka Jacek
Kasprzyk Marta

data ur.
2 IV 1931
26 X 1950
9 IV 1929
6 X 1956
7 VII 1963
29 VII 1928
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data zg.
19 I 2018
26 I 2018
29 I 2018
29 I 2018
31 I 2018
10 II 2018

Czerwiec Janina
Pospieszny Zbigniew
Ratajczak Damazy
Przybyłek Stanisław
Rozmiarek Andrzej

data ur.
26 I 1930
19 X 1951
28 X 1936
10 XI 1935
17 VIII 1920

data zg.
13 II 2018
14 II 2018
14 II 2018
15 II 2018
15 II 2018
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ie trzeba wydawać pieniędzy, wystarczy zmienić technikę spalania węgla i drewna, by palić taniej
i nie kopcić.

Podsumowanie sezonu wędkarskiego 2017

Z

informacje

ebranie sprawozdawcze jest jedną z najistotniejszych imprez w kalendarzu puszczykowskiego koła.
Podczas niego zarząd zdaje relację z osiągnietych celów, przedstawia bilans finansowy i kreśli plany
na kolejny sezon. W tym roku gościem specjalnym zebrania był Jerzy Musiał, Prezes Okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego w Poznaniu.

W porównaniu do roku wyborczego 2016 struktura zarządu koła prezentuje się następująco: Przemysław Stefaniak –
prezes, Kazimierz Anioła – wiceprezes, Jarosław Stachowiak –
skarbnik, Adam Stefaniak – sekretarz, Roman Dolata – gospodarz, Andrzej Ratajczak i Adam Przydanek – członkowie zarządu i rzecznicy dyscyplinarni koła. Podczas zebrania walnego
dokooptowaliśmy na stanowisko członka Macieja Połomskiego,
który zastąpił ustępującego Andrzeja Ratajczaka.
Dzięki dotacji na realizację zadania publicznego zorganizowaliśmy wszystkie zaplanowane imprezy: sześć zawodów w ramach
klasyfikacji spławikowej, trzy w ramach spinningowej, czyn na
rzecz ochrony środowiska oraz zebranie sprawozdawcze. Z poszczególnych zawodów zdawaliśmy relację za pośrednictwem
„Echa Puszczykowa” i strony internetowej Koła:
www.pzw.org.pl/puszczykowo/. Stronę prowadzoną przez sekretarza Adama Stefaniaka od dnia 20.12.2016 do 30.12.2017 odwiedziło 124 119 internautów. Z roku na rok, liczba odwiedzin
rośnie w zawrotnym tempie, co cieszy. Oznacza to, że nasz przekaz dociera do coraz większej liczby miłośników wędkarstwa.
W tym roku planujemy zorganizować piętnaście imprez,
w tym dwa czyny na rzecz ochrony środowiska, zebranie sprawozdawcze oraz trzynaście zawodów. W sierpniu tego roku
staniemy przed zadaniem organizacji obchodów 60-lecia koła.
Pragnę zaprosić państwa do bycia częścią naszej rodziny wędkarskiej i zachęcam do wstępowania w szeregi koła PZW
w Puszczykowie. Wszelkie informacje znajdą państwo na stronie Internetowej koła oraz u skarbnika.
Wszystkie zadania stojące przed nami będzie się nam wykonywać łatwiej. Po rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie zadania publicznego „Organizacja zawodów wędkarskich
dla mieszkańców” otrzymaliśmy 8300 zł wsparcia. Serdeczne
podziękowania dla Burmistrza Andrzeja Balcerka oraz Katarzyny Nowak (opiekunki organizacji pozarządowych). Dzięki tej
pomocy nasza oferta będzie bogatsza i pozwoli na wyjazdy na
inne akweny wędkarskie w Wielkopolsce.

Klasyfikacja „Wędkarz Roku 2017”
Zgodnie z punktami zdobytymi na podstawie Regulaminu
klasyfikacji „Wędkarz Roku 2017” w dyscyplinie spławikowej,
wyniki prezentują się następująco:
Wędkarz Roku 2017 w dyscyplinie spławikowej
Miejsce

Waga

Punkty

1.

Zbyszko Sobkowiak

Imię i nazwisko

19 620

390

2.

Kazimierz Anioła

21 620

389

3.

Przemysław Stefaniak

17 760

355

4.

Michał Polowczyk

14 370

307

5.

Jacek Gensler

18 230

303

6.

Adam Przydanek

9 195

281

7.

Jarosław Stachowiak

13 700

270

8.

Jan Krawczyk

10 130

214

9.

Sławomir Barański

9 720

200

9 160

196

10.
Krzysztof Cieżyński
			

Wędkarz Roku 2017 w dyscyplinie spinningowej
Miejsce

Imię i nazwisko

Waga

Punkty

2140

180

Leszek Kazimierczak

360

150

Jarosław Stachowiak

430

120

1.

Adam Przydanek

2.
3.

					

Adam Stefaniak
Sekretarz Koła

sprzedaż zezwoleń na połów na wodach pzw w sezonie 2018
Sprzedaż zezwoleń na połów w wodach PZW odbywać się będzie w każdy wtorek od godz. 17:00 do 19:00
– budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie przy ulicy Wysokiej 1, bądź po uprzednim umówieniu
się ze skarbnikiem Koła – tel. 664 537 797 (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00).
Każdy wędkarz otrzyma wydruk terminarza imprez wędkarskich koła.
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WYBORY DO ZARZĄDU Oddz. Rejonowego PZERiI

W

styczniowym wydaniu „Echa Puszczykowa”
informowaliśmy o czekających nas wyborach do nowego Zarządu PZERiI w Puszczykowie.
W tym numerze możemy już podać dokładny termin walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, podczas którego odbędą sie wybory.
Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej
hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Podgórna 21) dnia 12 kwietnia
2018 r. o godzinie 11:00.
Od marca br. można już zgłaszać propozycje kandydatów do
zarządu (listownie pisząc na adres PZERiI; ul. Wysoka 1;
62-040 Puszczykowo) lub wysyłając e-maila:
zeripuszcz@gmail.com, z krótkim uzasadnieniem. Propozycje
kandydatów będą również przyjmowane na zebraniu wyborczym, a ostateczny wybór kandydatów do nowego zarządu uzależniony będzie od liczby głosów oddanych na kandydata, który
oczywiście będzie musiał wyrazić zgodę na kandydowanie.

Jak można przeczytać w Statucie PZERiI:
„Związek jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną, neutralną pod względem
politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasowym. Jego działalność jest oparta, przede
wszystkim, na pracy społecznej ogółu jego
członków”.
Każdy kto do 11 kwietnia br. zasili szeregi
związku i chciałby zrobić coś dla puszczykowskich seniorów, będzie przyjęty z otwartymi
ramionami.
Ponownie apeluję do naszych członków o liczne uczestnictwo w tych wyborach. Od naszego – każdego członka wyboru będzie zależało, jak funkcjonować będzie nowy zarząd
w kadencji 2018-2022. „Stara gwardia” obecnego zarządu nie
będzie szczędziła wysiłków w pomoc we wdrażaniu nowego
zarządu w nowe obowiązki. Zapraszamy.			
					

Nina Kubzdela/Sekretarz Zarządu

7 marca, środa – spotkanie „Przy kawie” w Klubie Seniora, w godz. od 15:30-17:00
14 marca, środa – zapisy i wpłaty na koncert Teresy Werner i Gorana Karana. Koncert odbędzie się 29 kwietnia br. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego. Koszt koncertu, ok. 50,00 zł.
21 marca, środa – zapisy i I-sza wpłata w wysokości 200 zł., na wyjazd rehabilitacyjny do Sarbinowa (pobyt:
21-31 maja 2018 r. dla 40 osób). Koszt ogółem około 750 zł.
Zarząd PZERiI w Puszczykowie

wzrost cen za odbiór odpadów od 1 lipca 2018 r.

O

d 1 lipca 2018 roku stawki za odbiór odpadów będą wynosiły odpowiednio:
13 zł od osoby na nieruchomościach zamieszkałych, w których realizowany jest obowiązek segregacji odpadów, natomiast w przypadku gdy nie jest realizowany obowiązek segregacji, cena odbioru odpadów wyniesie 26 zł od osoby.
Zmianie ulegają również stawki za odbiór odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych (pojemniki). Stawka za odbiór
odpadów od 1 lipca 2018 roku będzie wynosiła 140 zł/m3 dla
odpadów selektywnie zbieranych, natomiast 280 zł/m3 dla odpadów zbieranych w sposób zmieszany. Opłata jak dotychczas,
będzie obliczana proporcjonalnie do wielkości zadeklarowanych pojemników.
Na wzrost ceny usługi, główny wpływ ma zmiana legislacyjna obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 roku zmieniająca rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Do końca 2017 roku opłata za składowanie odpadów

(przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego) wynosiła 24,15
zł za tonę, natomiast w roku 2018 wynosi 140 zł za tonę,
w 2019 –170 zł za tonę, a w 2020 – 270 zł za tonę odpadów.
Pośrednią przyczyną wzrostu cen za odpady jest znaczny
wzrost ilości odpadów, a co za tym idzie, większe koszty transportu i zbiórki odpadów oraz wzrost opłaty za zagospodarowanie i składowanie odpadów na składowiskach.
Wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami nie wiąże się
z koniecznością ponownego składania deklaracji przez mieszkańców oraz firmy. Każdy, indywidualnie, najpóźniej do
30 czerwca 2018 roku, otrzyma informację o wysokości stawki
zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją.
Wszelkie informacje dotyczące zmiany stawek za odbiór
odpadów komunalnych będą zamieszczone w najbliższym czasie na stronie internetowej Biura Związku:
www.selekt.czempin.pl

Dorota Lew-Pilarska/Przewodnicząca Zarządu

PRZYPOMNIENIE O TERMINIE PŁATNOŚCI
Urząd Miejski w Puszczykowie przypomina, że w dniu 15 marca 2018 r. mija termin płatności I raty
podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
Należności prosimy wpłacać na rachunek bankowy:

BANK PEKAO S.A.

29 1240 6595 1111 0010 5577 8276
ECHO PUSZCZYKOWA - luty 2018
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komunikaty pzerii

Mieszkańcy puszczykowa współzadecydują o rozpoczęc
Jak jest dzisiaj?

WIDOK OD ul. 3 MAJA

Rysunek sporządzono na zeskanowanej dla potrzeb opracowania kopii fragmentów dokumentacji udostępnionych przez Zamawiającego

informacje

Po likwidacji dawnego przejazdu kolejowego w ciągu
ul. 3 Maja, w mieście pozostały tylko dwie przeprawy – w ul. Poznańskiej i w ul. Dworcowej. Dla ruchu wewnętrznego znaczenie
ma dziś tak naprawdę tylko ta w ciągu ul. Dworcowej. To praktycznie tą ulicą jadą wszyscy puszczykowianie, którzy udając się
na przykład do szpitala muszą przejechać przez tory.
Kolejarze modernizując linię Poznań – Wrocław skupili się na
zapewnieniu płynnego ruchu pociągów, mniej zwracając uwagę

B

udowa bezkolizyjnego skrzyżowania ulicy 3 Ma
inwestycją w historii Puszczykowa. Droższą na
jednak powstanie, zmieni sposób podróżowania po
można przeczytać obok. Warto jednak spojrzeć na to
kład o sprawnych i dostosowanych do naszych potrzeb połączeniach z Poznaniem. Żebyśmy z samochodów przesiedli się do
pociągów, składów musi być więcej, muszą też one jeździć w porach dostosowanych do naszych potrzeb. To oznacza, że rogatki nie tylko na puszczykowskich przejazdach będą opadać jeszcze częściej, powodując więcej korków. Już dziś kierowcy stać
muszą czasami kilkanaście minut i nietrudno sobie wyobrazić jak
to będzie, jeśli pociągów pojedzie więcej. Wydaje się więc, że
jedynym rozwiązaniem jest wybudowanie bezkolizyjnego przejazdu przez tory.
Analizując miejsce budowy nowego przejazdu kolejowego
władze miasta brały pod uwagę różne warianty, w tym odtworzenie przejazdu w ciągu ul. 3 Maja, czy też proponowane od dość
dawna wpisane do dokumentów planistycznych, połączenie
w ciągu ul. Kosynierów Miłosławskich. Po analizie możliwości
technicznych i kosztochłonności poszczególnych wariantów wydaje się, że najracjonalniejszą lokalizacją jest przeprawa w okolicy
zlikwidowanego przejazdu na ul. 3 Maja, czyli budowa wiaduktu,
po którym pojadą pociągi i wytyczenie pod nim nowej drogi wraz
z chodnikiem i ścieżką rowerową. Żeby bezpiecznie włączyć ruch
spod torów w układ komunikacyjny konieczne byłoby zbudowanie kilkuset metrów nowych ulic i małego ronda. Cała inwestycja
– prace projektowe i budowa trwałaby około 2,5 roku, więc nowym przejazdem pojechalibyśmy najpóźniej w 2021 roku.

na uciążliwości dla mieszkańców wynikające z faktu przecięcia
miasta przez tory. W pewnym sensie trudno im się dziwić, dbałość o poziom życia to obowiązek burmistrza i radnych, a nie spółki budującej torowisko. Byłe władze Puszczykowa nie zadbały
jednak o bezkolizyjny przejazd przez torowisko, który byłby finansowany przez PKP w ramach robót modernizacyjnych linii E – 59,
tak jak to zrobiły inne samorządy, i teraz chcąc naprawić ten błąd,
trzeba będzie znaleźć pieniądze w budżecie Miasta.
Każdy kto choć raz na jakiś czas jedzie ul. Dworcową wie, że
rogatki na przejeździe kolejowym opadają kilka razy na godzinę.
Tworzą się więc w tym miejscu korki. Dokucza to nie tylko pieszym i kierowcom, ale jest uciążliwe także dla okolicznych
mieszkańców. Stojące przed szlabanami auta emitują spaliny
i hałas, trudno też zaparkować przy okolicznych punktach handlowych. Osobnym problemem jest utrudniony dojazd służb
ratunkowych, które bardzo często stoją i czekają aż dróżnik podniesie rogatki. Na to jak bardzo to jest frustrujące, i co gorsza
niebezpieczne dla mieszkańców Puszczykowa, potrzebującym
pomocy często zwracają uwagę kierowcy karetek pogotowia
wiozący chorego do szpitala oraz druhowie Ochotniczej Straży
Pożarnej jadący na akcję.

Jak mogłoby być w przyszłości?
Pewnym jest, że ruch pociągów na trasie między stolicami
Wielkopolski i Dolnego Śląska będzie tylko wzrastał, choćby
z uwagi na rozwój kolei metropolitalnej. Generalnie to oczywiście powód do zadowolenia, w końcu wielu z nas marzy na przy-
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ciu inwestycji

Ile to może kosztować?
Jeśli Miasto zdecyduje się na rozpoczęcie tej inwestycji, stanie
się ona najkosztowniejszym przedsięwzięciem w historii Puszczykowa. Bez zrobienia dokumentacji technicznej trudno o precyzyjny kosztorys, ale już dziś, na podstawie opracowanej koncepcji,
można przewidywać, że budowa wiaduktu i niezbędnych fragmentów ulic pochłonie około 14 milionów złotych netto. Na
szczęście już na tym etapie Miasto uzyskało zapewnienia od Polskich Linii Kolejowych S.A. o zaangażowaniu się finansowym spółki na poziomie 4 milionów złotych netto. PKP gotowe jest współfinansować inwestycję w zakresie robót budowlanych związanych
z wykonaniem wiaduktu kolejowego. Można też mieć nadzieję,
na pozyskanie innych środków zewnętrznych. Miasto rozważało
wcześniej finansowanie budowy wiaduktu w ramach budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego, ale okazało się to jednak
niemożliwe.
Wielu z puszczykowian zada sobie zapewne pytanie czy nasze
Miasto stać na taką inwestycję. Odpowiedź nie jest prosta. Z jednej strony można jasno powiedzieć, że tak, budżet Puszczykowa
wytrzyma takie obciążenie. Z drugiej jest oczywistym, że chcąc
sfinansować tak kosztowną budowę bez rezygnacji z innych inwestycji, np. z utwardzania dróg, konieczne będzie pozyskanie
środków z rynków finansowych, czyli inaczej mówiąc zwiększając
zadłużenie Miasta. Warto zaznaczyć, że na dzisiaj zdolność kredy-

towa Puszczykowa jest wystarczająca żeby pozyskać odpowiedniej wysokości kredyt lub wyemitować obligacje komunalne. Według zapewnień Skarbnika, przy odpowiednio prowadzonej gospodarce finansowej i rozłożeniu finansowania budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory w ciągu ul. 3 Maja do 2027 roku,
zmniejszenie nakładów na inne inwestycje byłoby właściwie nieodczuwalne.

Marcowe konsultacje społeczne
Mając świadomość wagi planowanej inwestycji dla Miasta, burmistrz Balcerek zdecydował się rekomendować Radzie Miasta pod-

jęcie uchwały o przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Jeśli
radni przychylą się na lutowej sesji do tego wniosku (kiedy czytacie
Państwo ten tekst decyzja Rady jest już znana), na początku marca
WIDOK OD ul. NOWEJ WSPÓLNEJ
w mieście pojawiliby się
ankieterzy, którzy zbadają, co sądzą o budowie przejazdu pod torami sami puszczykowianie. Wyłoniona
pracownia badawcza miałaby za zadanie dotrzeć do ponad standardowej wielkości grupy respondentów (ok. 1500 pełnoletnich
osób) i zadać im pytanie czy są za czy przeciw inwestycji.
Założenia konsultacji są takie, by ankieterzy pojawili się na terenie całego miasta. Badani będą wybierani losowo, tzn. ankieter
będzie losowo wybierał dom. Żeby oddać odpowiednie proporcje
demograficzne mieszkańców Puszczykowa, ankieterzy będą musieli przepytać odpowiednią liczbę osób z każdej grupy wiekowej.
Chodzi o to, żeby zbadana część populacji odzwierciedlała całą
populację Puszczykowa. Może się więc zdarzyć, że ktoś z Państwa
zostanie odwiedzony, ale „poszukiwana” będzie osoba w innym
wieku. Takie sytuacje mogą się zdarzyć przede wszystkim pod koniec prowadzenia badań, gdy w ramach danej grupy wiekowej
ankieter zbierze już maksymalną założoną liczbę ankiet. Bardzo
ważne jest bowiem zachowanie reprezentatywności badanej grupy i uzyskanie jak największej pewności prawidłowości wyniku,
którą zakłada się w tym badaniu na poziomie minimum 96%.
Burmistrz Andrzej Balcerek zwraca się z apelem, żeby w przypadku przeprowadzenia przez Miasto konsultacji społecznych,
mieszkańcy zgadzali się na krótką rozmowę z ankieterami. Zgodnie z proponowanym harmonogramem badania trwałyby od 5 do
20 marca 2018 roku. Ankieterzy rozmawialiby z mieszkańcami
zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych i wczesno wieczornych.
WIDOK OD ul. NOWEJ WSPÓLNEJ
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aja z linią kolejową E – 59 byłaby najkosztowniejszą
awet od budowy hali widowiskowo-sportowej. Jeśli
o mieście. O technicznych szczegółach tej inwestycji
o przedsięwzięcie także z innych punktów widzenia.

Krótka historia likwidacji przejazdu

O

informacje

d momentu, kiedy los starego przejazdu przez tory kolejowe w ciągu ulicy 3 Maja został przesądzony, minęło już ponad 8 lat. Niby niewiele, ale wystarczająco dużo, żeby w miejsce faktów pojawiły się
spekulacje, domysły i przekłamania. Warto więc przypomnieć jak to było… 2009 rok to czas, kiedy po raz
ostatni Miasto Puszczykowo mogło cokolwiek wywalczyć od PKP PLK S.A. Później trzeba już było prosić,
wnioskować, apelować…
dem torowym oraz wyjść schodowych i pochylni dla niepełnoW 2009 roku kolejarze prowadzili prace nad projektem
sprawnych – w km 150.283 (w ciągu ul. Mickiewicza/Kopernika)
związanym z modernizacją linii kolejowej E – 59 Wrocław – Po3. Budowa tunelu drogowego w miejscu obecnego przejazdu
znań. Przedstawiciele PKP PLK spotykali się z samorządowcami
kolejowego w Puszczykowie – w km 152.200 (ul. Poznańska).
gmin, przez które przebiega modernizowana linia. Jedni stawiaOdpowiedź na wniosek burmistrza Balcerka była krótka –
li twarde warunki i wywalczali dla swoich mieszkańców jak naj25 września 2009 roku Miasto Puszczykowo podpisało porozuwięcej (przykładem może być Mosina, która postarała się o tumienie, zgodnie z którym przejazd w ciągu ul. 3 Maja zostanie
nel pod torami w ciągu ulicy Śremskiej). Inni skupiali się na dezlikwidowany bez konieczności zapewnienia innego sposobu
talach architektonicznych, gubiąc z pola widzenia to, co najważprzeprawy przez tory kolejowe. 18 lipca 2011 roku Wojewoda
niejsze, czyli bezkolizyjną przeprawę przez tory. Taką postawę
Wielkopolski wydał wspomnianą wcześniej decyzję o ustaleniu
zaprezentowały wtedy władze Puszczykowa. Jak ważny jest
lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym.
podpisany przez przedstawiciela Puszczykowa protokół
W sierpniu 2011 roku burmistrz, za pośrednictwem Wojewoz 25 września 2009 roku świadczyć może fakt, że od tego mody Wielkopolskiego, złożył do Ministra Infrastruktury odwołanie
mentu odmowa PKP PLK na każdy wniosek Puszczykowa zawieod decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu pańrała zapisy niemal identyczne jak poniższy, cytowany z decyzji
stwowym. Powołując się na ważny interes spoWojewody Wielkopolskiego nr 9/2011 o ustaW 2009 r. przedstawicie- łeczny władze Puszczykowa apelowały o budoleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu
le PKP PLK spotykali się wę trzech bezkolizyjnych przepraw przez tory.
państwowym „(…) nie może na obecnym etaz samorządowcami gmin, Starania burmistrza wsparła Rada Miasta Puszpie uwzględnić żądań władz Puszczykowa.
PKP PLK S.A. wskazał, że w zakresie uzgodprzez które przebiega czykowa, która 26 lipca 2011 roku przyjęła
nienia rodzajów i rozwiązań konstrukcyjnych
modernizowana linia. Apel do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o pobudowanych lub przebudowywanych obiekJedni stawiali twarde nowne przeanalizowanie projektu modernizatów oraz miejsc ich usytuowania w dniu 25
warunki i wywalczali dla cji linii E – 59. Minister Infrastruktury sprawę
września 2009 r. osiągnięto porozumienie,
swoich mieszkańców jak przeanalizował i… przypomniał, że Miasto
podpisało porozumienie z inwestorem we
w którym przedstawiciele władz miasta, ponajwięcej, np Mosina, wrześniu 2009 roku i nie zgłaszało zastrzeżeń
twierdzili ostateczność swych ustaleń.”
która wynegocjowała tu- na odpowiednim etapie planowania inwestyW 2010 roku do Urzędu wpłynęło kilka
nel pod torami w ciągu cji, co wynika np. z protokołu ze spotkania
pism, z których jednoznacznie wynikało, że
ulicy Śremskiej.
przedstawicieli PKP PLK i Miasta Puszczykowo
przejazd w ciągu ulicy 3 Maja będzie likwido16 września 2010 roku. Ustalenia te zdecydowany. Urzędnicy spotykali się też z kolejarzawały o tym, że w grudniu 2011 roku Minister Infrastruktury
mi. W marcu 2010 roku na przykład zaplanowano spotkanie
utrzymał zaskarżoną przez Burmistrza Puszczykowa i dyrektora
komisji „w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia przejazdów,
Wielkopolskiego Parku Narodowego decyzję o lokalizacji linii kozmiany kategorii lub likwidacji następujących przejazdów: (…)
lejowej E – 59.
przejazd kat. „A” położony w ciągu drogi miejskiej ul. 3 Maja
W 2014 roku z interpelacją w sprawie możliwości wprowaw m. Puszczykowo projektuje się likwidację przejazdu”. W tym
dzenia zmian w realizacji inwestycji modernizującej linię kolejową
samym roku burmistrz Ornoch-Tabędzka pozytywnie zaopinioE – 59 zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju poseł Arwała „wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolekady Fiedler. Niestety, kolejny minister po przeanalizowaniu dojowej – modernizacja linii kolejowej E – 59 odcinek granica wokumentów stwierdzał, że nie ma możliwości zmiany zakresu mojewództwa dolnośląskiego – Poznań (…) w odniesieniu do
dernizacji inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Euroochrony samorządowych obiektów infrastruktury, pod warunpejskiej. Starania Puszczykowa wsparł też poseł Marek Niedbała.
kiem spełnienia następujących uwag”. Te uwagi to sprostowanie
W 2016 roku podjęto kolejną próbę uratowania działającezapisu zawartego we wniosku, że przejazdy w ciągach ulic Dworgo jeszcze wówczas przejazdu w ciągu ul. 3 Maja. W piśmie do
cowa i Poznańska są na drogach powiatowych, a nie gminnych,
Polskich Linii Kolejowych burmistrz Balcerek zadeklarował, że
oraz informacja o obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru
w razie wyrażenia zgody na pozostawienie przejazdu, Miasto
zabytków (dworce kolejowe w Puszczykowie i Puszczykówku)
Puszczykowo sfinansuje jego modernizację (urządzenia sterui gminnej ewidencji zabytków (budynki w rejonie stacji Puszczyjące rogatkami) oraz utwardzi dojazd do przejazdu. Niestety,
kowo – szalet, dom pracowniczy, budynek gospodarczy). Zapropozycja ta nie zyskała akceptacji.
troszczono się więc o szalet, ale ani słowa o przejeździe w ciągu
W starania o utrzymanie przejazdu w ciągu ul. 3 Maja angaul. 3 Maja.
żowali się nie tylko urzędnicy, ale i mieszkańcy, m.in. Antoni
W maju 2011 roku urzędujący od kilku miesięcy burmistrz
Zoll. Liczne rozmowy i spotkania w latach 2016/2017 roku oraz
Andrzej Balcerek kieruje na ręce Wojewody Wielkopolskiego
ostateczne spotkanie burmistrzów Andrzeja Balcerka i Władypismo, w którym wnioskuje „o uwzględnienie w projektowanej
sława Ślisińskiego w Warszawie w dniu 11 grudnia 2017 r. odlokalizacji linii kolejowej na odcinku przebiegającym przez mianiosły skutek. Kolejarze dopuścili możliwość wybudowania wiasto Puszczykowo następujących rozwiązań:
duktu kolejowego w okolicy starego przejazdu i puszczenia pod
1. Budowa wiaduktu lub tunelu drogowego z oddzielonym przejnim ruchu samochodowego, z jednoczesnym zapewnieniem
ściem dla pieszych – w km 148.970 (przejazd w ciągu ul. 3 Maja)
wsparcia inwestycji w kwocie 4 mln zł netto.
2. Budowa przejścia dla pieszych i ruchu rowerowego jako tunelu prostego w miejsce projektowanego przejścia podziemnego
składającego się z części przelotowej zlokalizowanej pod ukłared
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Przejazd na 3 Maja to wybór optymalny

R

ozważając budowę bezkolizyjnego przejazdu przez linię kolejową E – 59 Miasto brało pod uwagę trzy
lokalizacje. Analiza wykonana przez firmę Profibud Zakład i Biuro Obsługi Technicznej Budownictwa
jednoznacznie wskazała, że optymalnym rozwiązaniem jest przejazd w ciągu ul. 3 Maja.

Lokalizacja – ulica 3 Maja
Przejazd pod torami w tym miejscu byłby nieco przesunięty
względem dawnego usytuowania. Dzięki temu przechodząca
pod torami droga służąca ruchowi lokalnemu przebiegałaby
pod odpowiednim kątem względem torowiska i w bezpieczny
sposób zostałaby włączona w istniejący układ komunikacyjny.
Wjazd pod tory od strony wschodniej zostałby poprowadzony niezabudowaną działką położoną w sąsiedztwie skrzyżowania 3 Maja i Dąbrowskiego. Dochodziłaby ona do małego
ronda w miejscu dziś istniejącego skrzyżowania ulic 3 Maja i Dąbrowskiego. Po drugiej stronie torów układ ulic wymagałby
większych zmian. W istniejącym dzisiaj lasku u zbiegu ulic
Wspólnej i Moniuszki wybudowane zostałoby skrzyżowanie/
rondo. Z ulicy Moniuszki jechałoby się więc na wprost śladem
istniejącej przecinki. Od drugiej strony powstałby łącznik z ul.
3 Maja (rejon Atrium). Ostatnim elementem układu byłaby droga przechodząca pod torami. Przewiduje się dla niej standard
dopuszczający ruch pieszych i rowerzystów oraz samochodów
osobowych i uprzywilejowanych. Wykluczony byłby ruch samochodów ciężarowych, zwłaszcza tych najcięższych. Dzięki temu,
że jako pierwsze powstałyby odcinki biegnące przez las, a dopiero później droga pod torami, mieszkańcy tego rejonu mieliby cały czas zapewnioną łączność z resztą miasta.

Protesty budzi niezbędna wycinka części drzew, jednak to
nieprawda, że trzeba będzie wyciąć cały drzewostan. Wybudowane drogi zajęłyby powierzchnię ok. 5.000 m2. To mniej niż
5% lasu, który zajmuje ok. 110.000 m2 (11 hektarów). W zamian za utracone drzewa tuż obok posadzone zostałyby nowe
między lasem a torami.

Lokalizacja – ulica Kosynierów Miłosławskich
Propozycja wybudowania bezkolizyjnego przejazdu przez
tory właśnie w ciągu ul. Kosynierów Miłosławskich była rozważana już w latach 90-tych. Znalazła nawet swoje odbicie w dokumentach planistycznych Miasta, np. w pierwszym puszczykowskim Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania uchwalonym w 1998 roku. Niestety, od tego czasu zagospodarowanie tego rejonu znacznie się zintensyfikowało, wystarczy spojrzeć na gęstość zabudowy wzdłuż ulicy Śląskiej,
która po wybudowaniu przejazdu straciłaby połączenie
z ul. Kosynierów Miłosławskich. Ciężko byłoby też zachować
parametry, jakie spełniać muszą zgodnie z aktualnymi przepisami i normami nowo budowane drogi.

Lokalizacja – ulica Radosna
Pozornie to miejsce wydaje się najłatwiejsze z punktu widzenia technicznego, jednak jego zlokalizowanie niemal na
granicy z Mosiną sprawia, że służyłoby głównie mieszkańcom
sąsiedniej gminy, natomiast puszczykowianie musieliby nadkładać drogi, by skorzystać z przejazdu. Na dodatek większość ulic
(rejon ulic Dąbrowskiego/Kraszewskiego), którymi dojeżdżałoby się do przejazdu wymaga budowy odwodnienia i utwardzenia, co pochłonęłoby znaczne środki. Nie można też zapominać, że w tym rejonie przebiega istotna magistrala wodociągowa i spodziewać się należy, że Aquanet wymagałby odpowiedniego jej zabezpieczenia. Przy tak znacznych kosztach inwestycji i mało efektywnym wykorzystaniu przez mieszkańców,
ciężko byłoby więc podjąć decyzję o budowie w okolicy ul. Radosnej.

red

planowana lokalizacja tunelu pod torami kolejowymi
planowane
przedłużenie
ul. Moniuszki
planowany
tunel
planowane
rondo
lokalizacja
starego przejazdu
na ul. 3 Maja
tory kolejowej
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informacje

Preferowanym rozwiązaniem była komunikacja pieszych,
rowerzystów i pojazdów osobowych, z dopuszczalnym przeja–
zdem pojazdów uprzywilejowanych. Obiektem inżynierskim
byłby wiadukt kolejowy, po którym przejeżdżałyby pociągi.
Ponieważ byłby on usytuowany na poziomie obecnego torowiska, ruch pieszych i samochodów odbywałby się pod nim, stąd
roboczo używa się określenia tunelu pod torami.
Rozwiązanie to ma na celu bezkolizyjne połączenie części
miasta rozdzielonych torami i w efekcie zredukowanie czasu
przejazdu, w tym do szpitala, podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zmniejszenia
wpływu ruchu drogowego na środowisko.

Pasje Młodych Czytelników

KULTURA

W

grudniu, na parterze Biblioteki Miejskiej, prezentowane
były prace plastyczne uczennic V klasy SP nr 1 w Puszczykowie – Idy Król i Natalii Górnej. Ida, zainspirowana sztuką Japonii stworzyła obrazy intrygujące subtelnymi zestawieniami
kolorystycznymi i orientalnym klimatem. W jej pracach można
dostrzec ważną cechę sztuki japońskiej, czyli zgodne współistnienie wszelkich stylów – od tradycyjnych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, do nowoczesnych. Wystawa Idy w przepiękny sposób pokazała, że sztuka Japonii jest jedyna w swoim
rodzaju, piękna i tajemnicza.
Impulsem do powstania prac Natalii były zwierzęta, które
zapisały się w historii świata. Spośród licznej grupy wybrała reprezentantów różnych gatunków i z wielkim zaangażowaniem,
w jak najbardziej realistyczny sposób przedstawiłą ich postacie
i środowisko.
W styczniu mogliśmy podziwiać prace plastyczne Alicji Niedbały, uczennicy VI klasy SP nr 2 w Puszczykowie. Alicja zaprosiła nas z kolei na wędrówkę przez kolejne stulecia malarstwa,
od prehistorii po sztukę współczesną. Jej prace nie były fotograficznym odwzorowaniem oryginału, był to rodzaj ćwiczenia
doskonalącego obserwację, analizę, technikę nakładania farby

i mieszania barw. Pośród kopii prac popularnych malarzy znajdowała się też praca autorska Alicji. Świetny pomysł, doskonała kompozycja, technika i...praca idealnie prezentowała się
obok słynnych "sąsiadek".
Natomiast w lutym, tradycyjnie zapraszamy do obejrzenia
prac związanych z wielkimi przyjaciółmi dzieci - kotami. Tym
razem ten wdzięczny temat podchwyciła Jagoda Maik, uczennica III klasy SP im. św. Filipa Neri w Luboniu. Koty towarzyszą
dzieciom od zawsze i pełnią w ich życiu przeróżne role: są oznaką czystości, wdzięku, delikatności i wzajemnego przywiązania.
Celem lutowych wystaw jest rozwijanie wrażliwości na ich
świat oraz rozbudzanie zainteresowania tymi niezwykłymi
zwierzętami o tajemniczej i niezależnej naturze. Jagoda stanęła na wysokości zadania, jej prace można opisywać bardzo długo: są dowcipne, bajecznie kolorowe, rysowane z rzadko spotykanym rozmachem.
Po raz pierwszy miejsce tradycyjnie przeznaczone na wystawę towarzyszącą zajęły ... prace Jagody. Talent wsparty sumiennością i pracowitością najlepiej wróży na przyszłość.
W imieniu autorki serdecznie zapraszamy do odwiedzenia
Biblioteki.

BM CAK

NIE CZEKAJ NA
SUPERBOHATERA !
Z POLICJĄ ZADBAJ O SWOJE
BEZPIECZEŃSTWO !

28.02 /środa/ godz. 17.00
BIBLIOTEKA MIEJSKA
UL. RYNEK 15, WSTĘP WOLNY
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE,
NA KTÓRYM PRZY KAWIE I HERBACIE,
DOWIESZ SIĘ JAK
ZADBAĆ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO.
SPOTKANIE POPROWADZĄ
I NA WSZELKIE PYTANIA ODPOWIEDZĄ
POLICJANCI Z PUSZCZYKOWSKIEGO
KOMISARIATU.
Zapraszamy!
Biblioteka Miejska w Puszczykowie
oraz
KP Puszczykowo
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Gala operetkowo-baletowa z przymrużeniem oka

A

rtyści z Wiedeńskiego Stowarzyszenia Passion Artists wystąpili przed nami 2 lutego br., prezentując galę operetkowo-baletową. Mieliśmy przyjemność wysłuchać solistów Sabiny Zapior, Katalin Kajan i Tomasza Tracza oraz podziwiać umiejętności tancerzy Aleksandry Brzezowskiej i Marcina Rolczyńskiego. Zagrali dla nas Natalia Heisberger (fortepian, kierownictwo muzyczne), Yulia Lebedenko (skrzypce), Patrik Zigmund
(skrzypce), Andre Rayabinates (wiolonczela). Jak sami artyści

mówią i piszą o sobie „swoimi występami przełamują klasyczną
konwencję i trafiają swoim przekazem do szerokiej rzeszy odbiorców”, a czynią to, by każdy mógł poczuć pasję z jaką podchodzą do muzyki klasycznej i zaczął tę pasję dzielić. Stąd częste interakcje z publicznością i traktowanie niektórych utworów z przymrużeniem oka. Po koncercie, który świetnie wpasował się w karnawałowy czas zabawy, możemy stwierdzić, że
artyści świetnie realizują swoje zamierzenia.

Akademia Seniora Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie

Grupa Teatralna TEGES
Kierownictwo Artystyczne: Ajzana Prendke

Mikolaj Gogol
tlum. Julian Tuwim

Ozenek
zdarzenie calkiem niewiarygodne w 2-ch aktach

KULTURA

BM CAK

BM CAK zaprasza
Barwy marca
Z okazji Dnia Kobiet BM CAK zaprasza
na otwarcie wystawy
Izabeli Jabłońskiej-Danielewicz „Barwy marca"
8 marca 2018 r., godz. 17.00
BM CAK w Puszczykowie, ul. Wysoka 1; Wstęp wolny

Przedstawienie pt.: „Paluszek”
Teatr „Chrząszcz w trzcinie”
6 Marca /wtorek/ godz. 11.00

„Jak Ania złośnica została
zajączkiem wielkanocnym”
Studio Artystyczne „Arlekin”
21 Marca /środa/ godz. 17.00
Hala widowiskowo – sportowa w Puszczykowie (sala
konferencyjna); Bilety w cenie 5 zł od osoby dostępne
przed spektaklem. Czas trwania – około 45 min

Nowe warsztaty taneczne

Aktorzy:
Dana Tomczak, Krystyna Dyderska, Wanda Janaszek, Krystyna Charkiewicz, Ewa Branowska,
Halina Skrzypczak, Hana Ostoja, Malgorzata Okulicz-Kozaryn, Katarzyna Jankowska, Krzysztof Brzezanski
Scenografia i Kostiumy:
Opracowanie muzyczne:
Inspicjent:
Rezyseria:
Izabela Jablonska Danielewicz
Rafal Prendke
Elzbieta Markiewicz Ajzana Prendke

Premiera - marzec 2018
Premiera: 9 marca 2018 o godz. 18.00 (bilety wyprzedane!) - na zyczenie widzow spektakl 16 marca
Sala Jana Pawla II przy kosciele p.w. Sw. Jozefa w Puszczykowie
wejsciowki w cenie 5 zl do odbioru w Bibliotece w Puszczykowie, ul. Rynek 15

ECHO PUSZCZYKOWA - luty 2018

Tanecznie-Bajecznie to oparte na zabawie zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 4-5 lat, rozwijające koordynację
ruchową, poczucie rytmu oraz wyobraźnię przestrzenną.
Zajęcia odbywać się będą w piątki o godz. 18:00 koszt
udziału w zajęciach 20 zł miesięcznie. Zapisy na zajęcia
prowadzone przez BM CAK pod numerem tel. 61 8194
649 lub osobiście: BM CAK w Puszczykowie, ul. Rynek 15
Start zajęć po utworzeniu minimum
dziesięcioosobowej grupy.
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Inauguracja ferii, czyli Nocne Granie

P

KULTURA

uszczykowo po raz kolejny pokazało, że grami planszowymi stoi. Nocne Granie było świetnym rozpoczęciem ferii, dopisała młodzież, przybyły całe rodziny, a także przedstawiciele innych klubów z Ligi
Gier Planszowych, do której należymy razem z naszymi klubowiczami.
Większość wytrzymała z nami do
4 rano, spędzając całe 8 godzin, w iście
rodzinnej atmosferze – na każdego czekała ciepła herbata i kawa, aby nabrać sił
na całą noc, również pyszne bułki.
Wśród atrakcji mieliśmy 3 turnieje:
„Owocowe Opowieści" od wydawnictwa
Lacerta, w którym młodsi pokazali dorosłym, gdzie raki zimują. Później był turniej „Kingdomino", wydawnictwa Games
Factory, rewelacyjnej gry, która już kolejny raz zagościła na naszych turniejach.
Trzecią grą było „Star Realms" również
od Games Factory, jej rozstrzygnięcie
nastąpiło dopiero pod koniec imprezy,
kiedy to już naprawdę trzeba było być
mocno skupionym. Zwycięzcy oczywiście nie odeszli z pustymi rękoma, gdyż
w każdym turnieju do wygrania były rewelacyjne gry. Odwiedził nas także gość
z Lupo Art Games, który przyjechał do
nas ze Śląska, by zaprezentować przepięknie wyglądającą grę „Odyssey". Był
to, co rawdaprototyp, ale ukończony już
w 90% i wyglądał jak pełnoprawny tytuł,
a do tego naprawdę wciągający. Z czystym sumieniem polecamy śledzić losy
„Odyssey". Ostatnią wielką atrakcją była
możliwość pogrania w „Valhallę", zresztą ponownego, gdyż Wookie osobiście
prezentował ją u nas podczas PDG na
Mikołajki. „Valhalla" to rewelacyjna gra
o Wikingach, która pobiła rekord Polski
w najszybciej ufundowanej grze, a także
grze, która zebrała największe fundusze

– gratulujemy autorowi Łukaszowi „Wookiemu" Woźniakowi. Przez bite 8 godzin na stołach pojawiało się mnóstwo
wyśmienitych gier, w tym jeszcze gorąca nowość sprzed kilku dni, czyli „Łowcy
Kryształów" od wydawnictwa Fox Games, czy „Martwa Zima" od Cube Factory of Ideas, która o 3 w nocy robi wielkie wrażenie, gdy grający przebijają się
przez hordy zombiaków. Przedpremierowo mogliście (i nadal możecie w klubie) ograć rewelacyjną imprezową grę
– „Amazonki" od wydawnictwa Lucrum,
której to premiera zbliża się już wielkimi krokami. Wydarzenie było naprawdę
bardzo udane i na pewno nie raz będzie
jeszcze okazja do Nocnego Grania. Wiele nowych osób, które poznaliśmy podczas Nocnego Grania miało okazję zobaczyć jak wygląda granie w Puszczykowie
– że warto tu przyjść spędzić miło czas.
Również nasze spotkania w bibliotece
w ramach ferii okazały się wielkim sukcesem. Fantastycznie spędziliśmy czas
przy planszach z najmłodszymi, a i dorośli znaleźli czas na kilka partyjek w różne tytuły. My już teraz szykujemy się do
kolejnej, marcowej, edycji Potwornie
Dobrego Grania, a jeśli komuś nadal
mało to oczywiście zapraszamy na nasze spotkania klubowe i na naszego fejsa:fb.me/smgpkosci.

Stowarzyszenie Miłośników
Gier Planszowych ,,Kości"

Zimowo na korytarzach szkoły

oświata

W

grudniu na korytarzach Jedynki zrobiło się odświętnie,
zimowo, kolorowo i wesoło. Drzwi do pokoju Dyrekcji,
Sekretariatu oraz nauczycieli zmieniły wygląd.
Klasy wzięły udział w konkursie na "Zimowo-świąteczne
drzwi". Głosowanie zostało przeprowadzone wśród wszystkich
uczniów. Oto wyniki:
Kategoria: klasy 1-3
I miejsce - klasa 3c
II miejsce - klasa 3a
III miejsce - klasa 1b
Kategoria: klasy 4-7
I miejsce - klasa 5a
II miejsce - klasa 6b
III miejsce - klasa 7c
Wyróżnienia otrzymały klasy: 1a, 2a, 3b, 4b, 5b, 6c i 7b.
Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie
i wywoływanie uśmiechu.

Samorząd szkolny sp NR 1
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„La crèche vivante en chansons” i Wigilia
Stowarzyszenia Puszczykowo – Châteaugiron

Przepiękny spektakl świąteczny wykonały: Natasza Brzoska,
Emilia Ciura, Aleksandra Frąckowiak, Zofia Gembala, Kaja Piechocka, Wiktoria Ryglewicz, Hanna Szymańska i Julia Wyszyńska. Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem
Magdaleny Kobierskiej, która prowadzi zajęcia z języka francuskiego.
Młode artystki zaprezentowały teksty francuskie, wykonały
zimowy taniec oraz zaśpiewały piosenki. Był też czas na popisy
solowe na instrumentach. Hania Szymańska i Emilka Ciura pięknie zagrały na skrzypcach, a Wiktoria Ryglewicz i Zosia Gembala – na keyboardzie. Poziom przedstawienia był bardzo wysoki,
atmosfera niezapomniana, a licznie zgromadzona publiczność
nagrodziła wykonawców gromkimi brawami!
Na widowni zaszczyciły nas swoją obecnością przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Hempowicz, dyrektor CAK Danuta Mankiewicz, dyrektor SP nr 1 w Puszczykowie Ewa Budzyńska i dyrektor SP nr 2 w Puszczykowie Beata Cierzniak
wraz z gronem pedagogicznym. Nie zabrakło również najbliższych sympatyków młodych aktorek – rodziców, dziadków,
rodzeństwa, kuzynostwa i przyjaciół. Przybyli także członkowie
lektoratu języka francuskiego dla dorosłych oraz członkowie
i sympatycy Stowarzyszenia.
W finale tego wydarzenia dzieci otrzymały świąteczne upominki, a przybyli goście obdarowani zostali ciasteczkami francuskimi les palmiers wg przepisu naszego mistrza kuchni francuskiej Luciena Vendôme, przygotowanymi na tę szczególną
okazję przez członkinie Stowarzyszenia –Barbarę Kotynię i Jadwigę Marcinkowską.

KULTURA

by połączyć przyjaźń partnerskich miast i czas Bożego Narodzenia, przed świętami Bożego Narodzenia w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie wystawiliśmy przedstawienie
teatralne w języku francuskim pt.: „La crèche vivante en chansons”.

Po występach artystycznych odbyła się kolacja wigilijna
z udziałem członków Stowarzyszenia. Śpiewaliśmy przy akompaniamencie prezes Marty Rzepczyńskiej. Mogliśmy skosztować różnych smakołyków przygotowanych przez członków
Stowarzyszenia Puszczykowo – Châteaugiron. Największą furorę robił tort bezowy upieczony przez panią prezes.
Stowarzyszenie organizuje lektorat przy wsparciu Urzędu
Miasta w Puszczykowie. W styczniu, jak co roku rozpoczęliśmy
nowy nabór uczestników. Serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców do nauki tego pięknego języka, a grafik zajęć jest
dostępny na stronie internetowej:
www.chateaugiron.puszczykowo.info

Paweł Kotynia
Skarbnik Stowarzyszenia Puszczykowo-Châteaugiron

W LUBONIU POWSTAJE PRZEDSZKOLE ORAZ OŚRODEK
REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY

D

W Ośrodku będzie prowadzone bezpłatne wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
oraz bezpłatne przedszkole specjalne. Ponadto dzieci z niepełnosprawnościami będą
miały możliwość realizowania obowiązku
szkolnego na I i II etapie edukacji. W drugim
etapie realizacji projektu budowlanego planowane jest również uruchomienie internatu.
Zapisy dzieci do nowej placówki już trwają! OREW z wielką radością czeka na dzieci
(zarówno z Lubonia jak i gmin ościennych –
Komornik, Puszczykowa, Mosiny i innych),
które wymagają wykorzystywania specjalistycznych metod i form pracy oraz terapii.
Wykwalifikowana kadra specjalistów z dziedziny pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, neurologopedii oraz terapii komunikacji, realizująca koncepcję holistycznego podejścia do
rozwijającego się małego człowieka oferuje

różnorodne, najnowsze metody pracy i prowadzenia terapii.
W nowej placówce fachową opiekę znajdą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim wraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w postaci wad wzroku,
słuchu, autyzmu, wad wrodzonych, rozwojowych i genetycznych.
Szeroka oferta działań podejmowanych
w placówce z pewnością zainteresuje rodziców dzieci wymagających nietuzinkowego
podejścia. Oferta placówki obejmuje zajęcia
grupowe takie jak muzykoterapia, zajęcia plastyczne, kulinarne, polisensoryczne oraz zajęcia indywidualne prowadzone z logopedą,
psychologiem, oligofrenopedagogiem, fizjoterapeutą, surdopedagogiem.
Więcej informacji: www. orew.emedea.pl
oraz na profilu facebook: orew.emedea.

Zespół OREW EMEDEA Luboń
ECHO PUSZCZYKOWA - luty 2018
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oświata

obiega końca, rozpoczęta w minionym roku, budowa placówki przeznaczonej dla dzieci z niepełnosprawnościami. Placówka została zaprojektowana z myślą o dzieciach niepełnosprawnych – w dostosowanej infrastrukturze będzie mogło rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania ok. 100 dzieci.

Uczniowskie Jasełka

OŚWIATA

U

czniowie klas gimnazjalnych oraz siódmych z SP nr 2 kolejny raz, przedstawili puszczykowianom jasełka bożonarodzeniowe. To tradycja rozpoczęta już 8 lat temu. MIeszkańcy
co roku przybywają bardzo chętnie do sali im. Jana Pawła II
w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. Z pewnością to
zasługa scenariusza „kipiącego” humorem. Dużą rolę odgrywają też sami aktorzy. To dzięki nim wszystko się zawsze udaje.
To ich talent i ciężka praca pozwala na osiąganie takich rezultatów. W tym roku także się nie zawiedliśmy. Kto wie, może
wśród naszej młodzieży znajdzie się przyszły laureat nagrody
aktorskiej...
Cieszymy się, że mamy takie diamenty, wśród któych są:
Agata Orzechowska, Maja Kopczyńska, Dominik Łupicki, Franciszek Baszyński, Urszula Grześkowiak, Jerzy Rembowski, Paweł Solecki, Zuzanna Ławniczak, Ryszard Redelbach, Magdalena Chudy, Zuzanna Jakielczyk, Patrycja Knopp, Aleksandra
Forycka, Wojciech Żarna, Adam Buczkowski, Martyna Spychała,
Dobromir Radecki, Gabriela Włódarska, Artur Gulik, Adam
Szymczak.

		

Dorota Aniszewska

U

czniowie SP nr 1 uczestniczyli w przedstawieniu jasełkowym. Narodziny Dzieciątka Bożego wszystkim uczniom
i nauczycielom przedstawili dzieci najmłodszych klas oraz
uczniowie klas gimnazjalnych, pod kierunkiem sióstr zakonnych, uczących w naszej szkole – siostry Maristelli i siostry
Jony. W przedstawieniu wystąpił również dziecięcy chór kościelny. Jasełka pod tytułem „Próba wiary” były niezwykłym
widowiskiem z udziałem najlepszych aktorów – uczniów naszej
szkoły. Przedstawienie z narodzin Pana przeplatane były trzema tańcami aniołów, w których role wcieliły się dziewczęta z najmłodszych klas oraz gimnazjalistki. Zaprezentowały one taniec
„Aniołowie Biali”, „Różaniec”, a dokładnie jego Tajemnice Radosne oraz trzeci pt: „Walka duchowa”. Wszystkim bardzo podobał się wyreżyserowany przez siostry spektakl teatralny,
ukazujący narodziny Pana Jezusa. Oklaskom nie było końca.
Dziękujemy za piękne wprowadzenie nas w ten cudowny czas
– czas radości i miłości, jaką niesie narodzone Dziecię Boże.
Uczniom życzymy dalszych sukcesów i rozwijania talentu aktorskiego.

Agnieszka Sibilak

multimedialna rywalizacja po angielsku

31

stycznia i 1 lutego w SP nr 2 odbyły się dwa multimedialne konkursy leksykalne z języka angielskiego. Oba konkursy w głównej mierze przebiegały w oparciu o edukacyjne
gry komputerowe. W pierwszym z nich o zwycięstwo walczyły
siedmioosobowe reprezentacje klas I i II. Po długiej i wyrównanej walce, zwłaszcza między klasą Ia i IIa, tytuł „Junior Champions” zdobyli pierwszoklasiści. W kolejnym konkursie sześcioosobowe reprezentacje pięciu klas III rywalizowały o tytuł „Mistrzów klas III”, który wywalczyłą klasa IIIe. Imponującą wiedzą
pochwaliła się również reprezentacja IIIb.
Wszystkie klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy także upominki ufundowane przez Radę Rodziców SP nr 2.
Gratulacje należą się zarówno zwycięzcom, jak i wszystkim
uczestnikom konkursów, którzy prezentując umiejętności językowe godnie reprezentowali swoje klasy.

Karolina Gromnicka

Akcja UNICEF-u w DWÓJCE
Po raz kolejny w SP nr 2 w Puszczykowie odbyła się akcja UNICEF-u – tym razem pod hasłem: „Pomóżmy
dzieciom z Syrii przetrwać zimę”. Celem projektu było pokazanie jak wojna wpływa na życie dziecka, a
przez to kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców postawy zaangażowania społecznego. Projekt
zakładał wykonanie przez dzieci poduszek, które sprzedano na aukcji w dniu 15 stycznia 2018 r. Zebrano kwotę 2. 336 złotych, którą przekazano Stowarzyszeniu Polski Komitet Narodowy UNICEF. Pieniądze
te mają zostać wykorzystane na zakup ciepłych ubrań i koców dla potrzebujących z Syrii. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzyma „Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki”. Koordynatorami
przedmiotowej akcji były – Maria Tomalak i Barbara Biesiada. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
pomagali w zrealizowaniu przedmiotowego projektu.
Barbara Biesiada

24

ECHO PUSZCZYKOWA - luty 2018

,,Pen pals’ Club” w Szkole Podstawowej nr 2

O

d września bieżącego roku szkolnego chętni uczniowie
klas III SP nr 2 biorą udział w szkolnym projekcie polegającym na utrzymywaniu korespondencyjnych kontaktów z dziećmi ze szkoły we włoskim Molfetty. Korespondencja prowadzona jest w języku angielskim. Część listów przesyłanych jest
drogą mailową, część pocztą tradycyjną. Z biegiem czasu do
projektu zgłasza się coraz więcej chętnych. Wspomniane
przedsięwzięcie służy motywowaniu dzieci do nauki języka angielskiego, pomaga im nawiązywać zagraniczne znajomości,
a dla niektórych uczniów stanowi jedyną szansę na wykorzystanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim poza
szkołą. Ponadto zaangażowani w projekt mają satysfakcję
z tego, że już na tak wczesnym etapie nauki języka potrafią
samodzielnie, bądź przy niewielkiej pomocy, komunikować się
ze swoimi włoskimi rówieśnikami.

Karolina Gromnicka

olimpijskie maskotki ich bohaterami

P

OŚWIATA

olski Komitet Olimpijski, 9 lutego 2018 r. nagrodził zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Maskotka Olimpijska Moim Bohaterem”. Laureatami zostali uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 2 z Puszczykowa – nasi młodzi klubowicze. W kategorii klas 1-3 nagrodę otrzymał Mikołaj Pachura
z kl.2b, a w kategorii klas 4-7 Maja Rybczyńska kl.6a.
Po uroczystości wręczenia nagród w PKOL – u uczestniczyliśmy we wspólnym oglądaniu otwarcia Zimowych Igrzysk
Olimpijskich. Było to niezapomniane przeżycie dla nas wszystkich. Trzymamy kciuki za naszą reprezentację.
Gratulujemy!!!

Izabela Kasprzyk, Kamila Marcinkowska SP nr 2,
Klub Olimpijczyka Puszczykowo

Balik przebierańców w Jedynce

P

od koniec stycznia i na początku lutego korytarze naszej
szkoły ustrojone zostały mnóstwem kolorowych serpentyn,
balonów i łańcuchów, wszystko za sprawą karnawałowego baliku przebierańców. Tematem tegorocznego balu w klasach I-III
był „Wehikuł czasu”, czyli jednym słowem przejście przez różne
epoki taneczne od tanga, walca i salsy po jazz, hip hop i breakdance. Natomiast oddziały przedszkolne bawiły się przy muzyce znanych polskich piosenek dla dzieci zaczynając od „Jedzie
pociąg z daleka”, a kończąc na „Ogórku” i „Witaminkach”.
Wśród znakomitych strojów nie brakowało Elsy, Kopciuszka,
Spider-Mana, Batmana czy postaci z filmu „Gwiezdne Wojny”.
Wszystkie dzieci bawiły się świetnie.

Agnieszka Sibilak

Ogólnoszkolny Konkurs „Mam Talent” – Wiry

12

stycznia w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach odbył się Ogólnoszkolny Konkurs
„Mam Talent”. SP nr 1 z Puszczykowa reprezentowali: Blanka
Idziorek z klasy 2a, Denis Szymczak z klasy 3b oraz Zosia Gomuła z klasy 3c. Wszyscy otrzymali nagrody w swoich kategoriach:
Blanka wyróżnienie za taniec, Denis 2 miejsce za grę na instrumencie oraz Zosia 3 miejsce w kategorii śpiew. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dominika Musiał
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Klasa tenisowa pod patronatem Angelique Kerber

W

Puszczykowie powstanie pierwsza na świecie klasa tenisowa pod patronatem Angelique Kerber.
Przyszli adepci klasy tenisowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie spotkali się ze swoją patronką.
Dzieci pytały też, dlaczego gra lewą ręką skoro na co dzień
jest praworęczna. Z informacji pochodzących od mamy – Beaty
Rzeźnik-Kerber – dzieci dowiedziały się, że Angie chciała po
prostu trzymać rakietę z tej samej strony, co zawodniczka stojąca po drugiej stronie siatki, stąd ta leworęczność.
Szkoła Podstawowa nr 1, na ręce pani dyrektor Ewy Budzyńskiej, otrzymała dużą piłkę tenisową z autografem,
a wspólnie zrobione zdjęcie z pewnością będzie zdobić przyszłą klasę tenisową. Goście również przygotowali i ofiarowali
tenisistce drobne prezenty. Burmistrz miasta Andrzej Balcerek
i Małgorzata Hempowicz Przewodnicząca Rady Miasta wręczyli puszczykowiance kwiaty, a uczniowie kwiaty oraz koszulkę
„Puszczykowo na sportowo”.

Agnieszka Zielińska-Adamiak

Fot.: Ala Brączkowska

OŚWIATA

Światowej sławy tenisistka zaprosiła dzieci do Centrum Tenisowego Angie w Puszczykowie, gdzie trenuje i przygotowuje
się do turniejów.
– Oddajemy w Twoje ręce młode talenty, które pod Twoim
czujnym okiem będą szlifować swoje umiejętności – rozpoczęła
spotkanie Dorota Łuczak-Dydowicz, radna miasta Puszczykowa.
Tym razem treningu jeszcze nie było, a Angelique odpowiadała na pytania dzieci. Podczas wizyty dowiedziały się one, że
Angelique woli spędzać wakacje nad morzem, nie przepada za
gotowaniem, a najbardziej z polskich przysmaków lubi pierogi.
Padło również pytanie dotyczące urodzin, które niedawno obchodziła gwiazda. Przyszli uczniowie tenisowej klasy dowiedzieli, sie że marzeniem Angie jest spędzenie urodzin,
w rodzinnym domu w Puszczykowie.

Wizyta Ochotniczej Straży Pożarnej

4

stycznia młodsi uczniowie SP nr 1 uczęszczający do świetlicy oraz na zajęcia etyki mieli okazję spotkać strażaków
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie. Panowie sprawdzili,
czy wszyscy wiedzą, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia, do kogo dzwonić po pomoc. Uczniowie byli bardzo aktywni i zaskoczyli gości ilością informacji, szczególnie z zakresu
udzielania pierwszej pomocy (część uczniów uczestniczy
w kursie pierwszej pomocy organizowanym w szkole). Strażacy
zwrócili też uwagę na inne niebezpieczne sytuacje, które mogą
nas zaskoczyć w czasie zimy, mówili o czujkach ostrzegających
przed czadem, o niepewnym lodzie na rzekach i jeziorach (pamiętajmy, że jeździć na łyżwach można jedynie w miejscach do
tego przeznaczonych!). Nagrodą dla klas uczestniczących
w spotkaniu był kalendarz z rebusem i zachętą do wzięcia
udziału w konkursach organizowanych przez OSP. Dziękujemy!

Agnieszka Sibilak
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Turniej Tenisa dla dzieci „Sportoteka Cup”

4

W Turnieju udział wzięło ponad 40 zawodników! Tenisiści
wystąpili w 6 kategoriach – według umiejętności oraz wieku.
Wszyscy zostali obdarowani drobnymi upominkami, a na zwycięzców czekały puchary oraz medale.
W najmłodszej kategorii (4-6 lat) – kategoria niebieska –
turniej podzielony był na kilka etapów. Wszyscy świetnie poradzili sobie w każdej konkurencji, a po rozgrywkach mini tenisowych udało się wyłonić zwycięzców. Pierwsze miejsce zdobył
Maksym Tymowski, drugie zajęła Nikola Jurukowa, trzecie
miejsce należało do Aleksandry Kuczyńskiej.
Uczestnicy drugiej kategorii – czerwonej – równie dzielnie
poradzili sobie w kolejnym turnieju tenisowym. Złoto wywalczył Jędrzej Gumny, srebro Adam Pobojewski, natomiast brąz
Lena Tymowska.
W kategorii pomarańczowej tytuł obroniła Marta Konik,
drugie miejsce zajęła Gabriela Miedziak, a na trzecim miejscu

uplasował się Franciszek Jezierski.
Kolejną grupą tenisistów była kategoria zielona, w której
puchar za pierwsze miejsce powędrował w ręce Anieli Klitończyk, srebro wywalczyła Kasia Maciejewska, a brązowy medal
należał do Dawida Ziółkowskiego.
Wśród nieco starszych tenisistów – kategoria żółta – rywalizację wygrała Marietta Lepkowska, która w finale pokonała Jana
Odrowąż-Kruszkę, rewanżując się tym samym za mecz w grupie.
Trzecie miejsce natomiast wywalczyła Anna Chempińska.
Ostatnią kategorią była grupa zawodników PRO, gdzie turniej po raz drugi wygrał Mateusz Chmiel. Miejsce drugie zajęła
Oliwia Schopa, a trzecie Daria Janyga.
Wszystkim zawodnikom dziękujemy za wzięcie udziału
w turnieju, gratulujemy występów i zapraszamy na kolejną edycję turnieju w maju!

Agnieszaka Gąsiorek/Sportoteka

warsztaty dna miednicy

W

sobotę 3 lutego odbyły się w Sportotece warsztaty mięśni dna miednicy. Warsztaty poprowadziła Agnieszka Gąsiorek. Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowanie (mogły
brać w nich udział również osoby spoza klubu), gdyż wg badań
zaburzenia w pracy mięśni dna miednicy jest bardzo poważnym problemem zdrowotnym, występującym częściej niż cukrzyca i nadciśnienie. Mimo tego, oprócz zajęć w szkole rodzenia, ciężko jest znaleźć miejsca gdzie można nauczyć się wykonywać ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy. Na
warsztatach uczestnicy poznali technikę wykonywania 6 ćwiczeń, które obiecali wykonywać skrupulatnie w domu lub
w pracy siedząc wygodnie na krześle lub spacerując czy też
podczas mycia zębów.

Agnieszaka Gąsiorek/Sportoteka

zawody smoczych łodzi
10 lutego br Klub Olimpijczyka im Marka Łbika z Puszczykowa
wziął udział w IX Indoor Doker Port Cup, czyli zawodach Smoczych Łodzi o Puchar Smoka w Gryfinie. W imprezie wystartowało 50 osad z Polski, Litwy i Niemiec. Zawodom przyświecała zacięta rywalizacja ale i dobra zabawa. Nasza drużyna rywalizowała z zawodowcami, ale wywalczyliśmy 12 miejsce w kategorii Mix
Open 40+. W zaciętych bojach wspierała nas Aneta Konieczna,
kajakarka. Srebrna medalistka na Olimpiadzie w Pekinie oraz
dwukrotna brązowa medalistka na Olimpiadzie w Sydney i Atenach. Rywalizacja w takim gronie to dla naszego klubu zaszczyt.

Kamila Marcinkowska
ECHO PUSZCZYKOWA - luty 2018
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SPORT

lutego br. dzieci oraz młodzież trenująca w Sportotece rywalizowały ze sobą podczas II edycji
Turnieju Tenisowego „Sportoteka Cup”.

Eliminacje miejskie w koszykówce

W

SPORT

lutym rozegrano eliminacje miejskie w koszykówce szkół podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci
(roczniki 2005 i młodsze) oraz w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej (roczniki 2002-2004).

Wśród dziewcząt starszych awans do zawodów powiatowych wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 1. Dziewczynki wystąpiły w składzie: Iga Miśkiewicz, Wita Lis, Amelia Tężycka, Nicole Cierżniak, Aleksandra Wietrzyńska, Aleksandra Stradomska,
Joanna Frąckowiak, Sara Kozłowska. Opiekun: Marlena Jagaciak.
Drugie miejsce zajęły dziewczęta z oddziałów gimnazjalnych
Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie w składzie: Sandra
Stachowiak, Gracjana Jankowska, Marianna Kostka, Martyna
Trocholepsza, Zofia Morszner, Julia Tomaszewska, Gabriela Matuszczak, Aleksandra Pyczek. Opiekun: Joanna Ziółkowska.
Szkoła Podstawowa nr 2 zajęła miejsce trzecie. Zespół wystąpił w składzie: Alicja Pachura, Gabriela Kwiatkowska, Marianna Kamola, Patrycja Knop, Magdalena Ciesielska , Martyna
Spychała. Opiekun: Karina Buczkowska.
Wśród chłopców starszych turniej eliminacyjny wygrali chłopcy z oddziałów gimnazjalnych Liceum Ogólnokształcącego, przed Szkołą Podstawową nr 2 i Szkołą Podstawową nr 1. Drużyny wystąpiły w składach:
LO: Wiktor Czyż, Igor Styła, Wiktor Murkowski, Jędrzej Skirzewski, Mateusz Hasiak, Jan Namysł, bAdam Ziółkowski. Opiekun:
Gerard Moliński.
SP 2: Franciszek Baszyński, Jakub Skibiński, Piotr Bręczewski,
Michał Stefański, Maciej Batura, Antoni Forycki, Jakub Dobicki,
Piotr Wielowiejski, Kacper Kiciński, Artur Gulik. Opiekun: Przemysław Hejnowicz
SP 1: Igor Roszkowski, Damian Broda, Patryk Chałupka, Mikołaj
Kaczmarek, Maksymilian Stawowczyk, Jakub Mikołajczak, Mikołaj

Sadowski, Jakub Standar, Jan Piwosz. Opiekun: Marek Wykrota.
Najmłodsi rywalizowali pod koszami jako ostatni. 9 lutego rozegrano mecze zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Do zawodów
powiatowych awansowały obie drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 1. Reprezentacje wystąpiły w następujących składach:
Dziewczęta SP1: Alicja Głowacka, Ewa Pawlik, Maria Bukowy,
Michalina Tężycka, Martyna Olejniczak, Aleksandra Kierczyńska, Zuzanna Maślak, Anna Rachocka, Oliwia Krupa, Maria Kocik, Leila Kordus. Opiekun: Lucyna Dydzińska.
Dziewczęta SP2: Roksana Jazy, Oliwia Wesołowska, Oliwia
Antkowiak, Vanessa Tomczak, Roma Abram, Hanna Ciesielska,
Alicja Niedbała, Cecylia Kurpaska, Zofia Dratwiak, Anna Białkowska, Katarzyna Zając, Paulina Zając. Opiekun: Marzenna
Johaniewicz.
Chłopcy SP1: Aleksander Balicki, Jakub Kujaszewski, Marcel
Kalinowski, Gracjan Michałowski, Piotr Kirszewski, Jan Odrowąż-Kruszka, Łukasz Zeuschner, Kacper Zawartowski, Jakub
Taratajcio, Franciszek Namysł. Opiekun: Wiesław Bartkowiak.
Chłopcy SP2: Kamil Olejniczak, Dawid Joksz, Dominik Leśniczak, Maciej Banaszak, Jan Janowicz, Antoni Perek, Hubert
Koplin, Wojciech Stube, Mateusz Pawlicki, Piotr Nieckarz, Maksymilian Nowak, Marcel Kiszka. Opiekun: Michał Przybylski.
Wszystkie turnieje dostarczyły wielu emocji sportowych.
Gratulujemy wszystkim reprezentacjom sportowej postawy
i występu w zawodach. Zwycięzcom życzymy sukcesów w ro–
zgrywkach powiatowych, zaś wszystkich młodych sportowców
zapraszamy na kolejne zawody sportu szkolnego.

Joanna Hejnowicz/Referat promocji, kultury i sportu
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Eliminacje miejskie w siatkówce

6

lutego w sali Szkoły Podstawowej nr 2 rozegrane zostały eliminacje miejskie roczników 2005 i młodszych w siatkówce. W Igrzyskach Dzieci wystartowały drużyny dziewcząt i chłopców.

Mini siatkówka charakteryzuje się tym, iż na parkiecie występują zespoły 4-osobowe, pole boiska jest zmniejszone do
wymiarów 7mx14m, zaś siatka obniżona do wysokości 210 cm
dla dziewcząt i 235 cm dla chłopców.
Zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców awans do zawodów powiatowych wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 1. Drużyny wystąpiły w następujących składach:
Dziewczęta SP1: Maria Bukowy, Aleksandra Kierczyńska, Alicja
Głowacka, Ewa Pawlik, Pola Miśkiewicz, Maria Kocik, Leila Kordus, Oliwia Dziubalska, Michalina Tężycka, Agata Dolczewska.
Opiekun: Lucyna Dydzińska
Dziewczęta SP2: Oliwia Antkowiak, Vanessa Tomczak, Dominika Gawrońska, Amelia Olejniczak, Ewa Wojtyniak, Roksana

Jazy, Oliwia Wesołowska, Inez Górzna. Opiekun: Marzenna Johaniewicz
Chłopcy SP1: Aleksander Balicki, Hugo Kwaśniewski, Jakub
Kujaszewski, Aleksander Wołyński, Piotr Kirszewski, Franciszek
Namysł, Łukasz Zeuschner, Jan Odrowąż-Kruszka, Jakub Taratajcio, Aleksander Lis. Opiekun: Wiesław Bartkowiak
Chłopcy SP2: Piotr Nieckarz, Maciej Banaszak, Hubert Koplin,
Jan Janowicz, Ksawery Kłonkowski, Maksymilian Wesołowski,
Marcel Kiszka, Antoni Nowak, Piotr Kamola, Antoni Żeromski.
Opiekun: Michał Przybylski
Dziękujemy szkołom za występ w zawodach, gratulujemy
zwycięzcom, zapraszamy na kolejne zawody szkolne, a także
wszystkie inne organizowane przez Miasto Puszczykowo.

Turniej młodzików w puszczykowie

W

sobotę, 10 lutego br. w hali widowiskowo-sportowej
w Puszczykowie odbył się turniej piłki nożnej młodzików.
W turnieju wzięły udział drużyny:
◆ Las Puszczykowo I
◆ Stella Luboń
◆ Las Puszczykowo II
◆ Przemysław Poznań
◆ Lotnik Poznań
◆ UKS Jedynka Luboń
Rywalizację wygrał zespół Lotnik 1997 Poznań z dorobkiem
13 punktów. O drugie miejsce walczyły trzy zespoły. Ostate–

cznie, na drugim miejscu, z 9 punktami, uplasował się UKS Jedynka Luboń, a tuż za nimi, z 8 punktami, Przemysław Poznań.
Las Puszczykowo I zajął czwarte miejsce (7 punktów), a Las
Puszczykowo II miejsce piąte (2 punkty). Tabelę zamknął team
Stelli Luboń (1 punkt). Puchary, medale i dyplomy wręczał Andrzej Balcerek, Burmistrz Miasta Puszczykowa. Na zakończenie
turnieju zarząd klubu Lasu Puszczykowo w składzie: Miron Skołuda i Leopold Lipiński wręczył Burmistrzowi A. Balcerkowi
złotą odznakę Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej za wkład
w rozwój piłki nożnej w Puszczykowie.

Las Puszczykowo

brydżyści zapraszają
Kółko brydżowe zaprasza zainteresowanych grą w brydża we wtorki i piątki o godz. 16:00 do stołówki
Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Wysokiej 1.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 733 333 830.
Joanna Hejnowicz /Referat promocji, kultury i sportu
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Mistrzostwa Wielkopolski Juniorek w siatkówce

W

pierwszy weekend lutego w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie rozegrano Mistrzostwa
Wielkopolski Juniorek w siatkówce. Mieszkańcy Puszczykowa oraz kibice z całej Wielkopolski mieli
okazję zobaczyć cztery najlepsze zespoły siatkarskie naszego województwa!
nia: KS ENERGETYK Poznań i UKS ZSMS Poznań. Poznański
„Energetyk” pozostał niepokonany i zakończył ten mecz z wynikiem 3:0 w setach (25:10, 25:18, 25:21), zdobywając tytuł
Mistrzyń Wielkopolski Juniorek 2018 roku.
W ostatnim spotkaniu turnieju zmierzyły się z sobą VII LO
SMS AMBER Kalisz i ENEA PTPS Piła. Po zaciętej walce, która
miała wyłonić wicemistrza – zwyciężyły siatkarki z Kalisza wynikiem 3:1 (25:23, 25:21, 25:23, 25:17). Drużyna z Piły musiała
zadowolić się brązowymi medalami.
Po zakończeniu rywalizacji odbyła się dekoracja najlepszych
zespołów, a wśród wręczających medale byli m.in. Burmistrz Andrzej Balcerek i Tomasz Potocki, wiceprezwodniczący Rady Miasta.
Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy!
Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji turnieju kierujemy do wolontariuszy z MKS Puszczykowo, Jadłodajni "Pychotka", prowadzonej przez Dorotę Liberę, dyrekcji SP nr 1, Ali Brączkowskiej, Cukierni BJB pana Jacka
Błaszkowiaka, kierownictwa Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie, Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego. Dziękujemy także sędziom, a przede wszystkim
kibicom za stworzenie niezapomnianej atmosfery!

Agnieszka Hahuła, Joanna Hejnowicz
Referat promocji, kultury i sportu
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Pierwszego dnia zawodów, odbyły się dwa mecze. W pierwszym z nich zmierzyły się drużyny VII LO SMS AMBER Kalisz oraz
UKS ZSMS Poznań. Drużyna z Kalisza okazała się niepokonana
i zwyciężyła w pojedynku 3:0 w setach (26:24, 28:26, 26:24).
W drugim meczu spotkały się drużyny ENEA PTPS Piła
i KS ENERGETYK Poznań. Spotkanie przebiegło pod dyktando
poznanianek, które z łatwością wygrały 3:0 (25:13, 25:17, 25:11).
Drugi dzień zawodów zapowiadał się równie emocjonująco. Pierwszy mecz rozegrały zawodniczki UKS ZSMS Poznań
oraz ENEA PTPS Piła. Po dość wyrównanej walce, zakończonej
tie-break'em wygrała drużyna z Piły przy stanie setów 3:2
(25:19, 23:25, 25:18, 17:25, 15:12).
W kolejnym meczu walczyły ze sobą KS ENERGETYK Poznań
i VII LO SMS AMBER Kalisz. Już w pierwszym secie siatkarki
zapewniły kibicom nie lada widowisko! Sety w siatkówce rozgrywa się do 25 punktów, jednak niemożliwy jest wynik 25:24,
ponieważ jeden z zespołów musi zyskać dwa punkty przewagi
nad przeciwnikiem. I tutaj walka odbywała się punkt za punkt.
Aż do stanu 31:29 dla Energetyka. Ostatecznie, kaliszanki musiały uznać wyższość poznanianek. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 (31:29, 25:15, 19:25, 25:20).
Po przerwie pod siatką spotkały się dwie drużyny z Pozna–
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KAtarzyna kędzierska
mistrzynią
Wielkopolski w judo

W

pierwszy weekend lutego na obiektach POSIR w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski w judo. W zawodach, w kategorii dzieci młodszych w kategorii wagowej 41 kg
złoty medal zdobyła mieszkanka Puszczykowa Katarzyna Kędzierska. Debiutująca w tej imprezie zawodniczka pokonała
wszystkie przeciwniczki w swojej kategorii wiekowej i pewnie
sięgnęła po tytuł mistrzyni naszego regionu.

red

Kategoria: Open
Hala widowiskowo – sportowa w Puszczykowie
ul. Podgórna 21

18 marca / niedziela/ 2018 roku
Godzina 9.00
Maksymalnie 10 zespołów decyduje kolejność zgłoszeń
Wpisowe 150 zł zespół
Zgłoszenie do 12.03.2018
wolny@puszczykowo.pl
Ubezpieczenie NNW zawodników we własnym zakresie

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji turnieju
pod nr tel. 539 540 306
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