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świętowaliśmy 100-lecie naszej ojczyzny
egoroczne obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości
przez nasz kraj w wielu miastach były bardzo uroczyste.
Nasze miasto aktywnie zapisało się na mapie tych wydarzeń.
W organizację puszczykowskich obchodów zaangażowana
była cała społeczność naszego miasta: mieszkańcy, organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, puszczykowskie parafie, klub Puszcza, członkowie Akademii Seniora, Biblioteka
Miejska Centrum Animacji Kultury, Radni oraz Urząd Miejski.
Od początku roku mieszkańcy miasta co miesiąc mogą brać
udział w spotkaniach z historią, podczas których wybitni historycy dzielą się z nami swoją wiedzą. Pierwszą sportową
imprezą inaugurującą obchody 100-lecia w naszym mieście
był Rowerowy Rajd Retro, który odbył się w połowie października. Kulminacyjny punkt świętowania 100-lecia Odzyskania
Niepodległości Polski zorganizowany został w naszej hali widowiskowo-sportowej. Jestem przekonany, że wszyscy, którzy 9 listopada byli z nami mogą być dumni z tego jak nasze
miasto uczciło ten szczególny jubileusz. Bardzo dziękuje
wszystkim, którzy włączyli się w jego organizacje. Przygotowaliśmy wspaniałe wydarzenie, które na długo zapadnie w mojej pamięci, a mam ogromną nadzieję, że również wszystkim
jego uczestnikom. Poprzez włączenie się w ogólnopolską akcję „Rekord dla Niepodległej”, podczas wspólnego śpiewania
Mazurka Dąbrowskiego, staliśmy się cząstką olbrzymiego
przedsięwzięcia, które na trwałe zapisze się w kronikach. To
było naprawdę wspaniałe uczucie. Gorące podziękowania
składam oczywiście wszystkim, którzy tego dnia wystąpili dla
publiczności prezentując doskonale dobrany repertuar i rzecz
jasna swoje umiejętności artystyczne.
Jubileusz świętowaliśmy podczas kolejnych dni. Amatorzy
aktywnego spędzania wolnego czasu uczcili rocznicę biegiem
na orientację „Zostań powstańcem”, który odbył się na Zakolu Warty. Miłośnicy gier planszowych mogli wziąć udział
w spotkaniu pt. niepodległościowe Potwornie Dobre Granie.
Na to szczególne wydarzenie Stowarzyszenie Miłośników Gier
Planszowych przygotowało gry z akcentami z tego okresu
oraz historyczny quiz. Tradycyjnie już w Sali Jana Pawła II
w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny po mszy świętej w intencji Ojczyzny odbyło się wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych.
Imprez zorganizowanych z tej szczególnej okazji było jeszcze bardzo wiele i nie sposób ich wszystkich tutaj wymienić.
Podczas wielu pojawiały się elementy, typowe dla naszego
regionu, czyli tradycyjne pyszne rogale świętomarcińskie, które dostarczyli nasi nieocenieni cukiernicy.
Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy
swoimi działaniami sprawili, że 100-lecie Odzyskania Niepodległości obchodziliśmy w Puszczykowie szczególnie uroczyście. ( wydarzenia poświęcone jubileuszowi opisane są na
stronach 10-17)
Już niebawem będziemy świętowali 100-lecie wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, jedynego udanego powstańczego zrywu naszego narodu. Głównym akcentem obchodów
będzie odsłonięcie przed Szkołą Podstawową nr 2 tablicy pamiątkowej, na której zostaną wyryte nazwiska wszystkich
puszczykowskich powstańców, których dane udało się ustalić.
Trwałą pamiątką będzie także wspaniały mural powstający na
murze Szkoły Podstawowej nr 2 noszącej imię Powstańców
Wielkopolskich. Jestem przekonany, że puszczykowianie pozytywnie oceniają publikacje ukazujące się w Echu, w których
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prezentowane są sylwetki puszczykowskich powstańców oraz
fakty związane z tym patriotycznym zrywem. Dodatek pt. Historie Puszczykowskich Powstańców jest współtworzony
przez mieszkańców Puszczykowa oraz osoby związane z naszym miastem.
W tym roku listopad to także inauguracja pracy nowej
Rady Miasta. Pierwsza uroczysta sesja została zaplanowana
na 20 listopada. To właśnie podczas niej radni i ja złożyliśmy
ślubowania i odbyły się wybory przewodniczącego Rady Miasta oraz komisji tematycznych. Dla wielu, w tym także dla
mnie będzie to już kolejna sesja inauguracyjna, jednak sześcioro z Radnych złoży swoje ślubowania po raz pierwszy.
Listopad to także miesiąc przedłożenia Radzie Miasta projektu budżetu. W przyszłym roku zamierzamy kontynuować
budowę i modernizację ulic. W projekcie uwzględniona została budowa ulic Nowe Osiedle i Żupańskiego, dokończenie ul.
Klasztornej oraz przebudowa ul. Moniuszki. Wspólnie z Powiatem natomiast zostaną zrealizowane trzy zadania poprawiające bezpieczeństwo na drogach powiatowych: dwa przejścia dla pieszych z azylami i sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Nadwarciańskiej z ul. Kraszewskiego. Ważnym zadaniem będzie również kompleksowa modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2, gdzie m.in. zostanie
wymieniona podłoga sportowa oraz wykonane zostanie wygłuszenie. W przyszłym roku zakończymy rewitalizację willi
Mimoza, której oddanie do użytkowania planujemy na wrzesień przyszłego roku oraz zakończymy budowę remizy strażackiej, gdzie do wykonania pozostały przede wszystkim budowa kanalizacji deszczowej, utwardzenie nawierzchni oraz
wykonanie instalacji oświetleniowej i centralnego ogrzewania. Z bieżącego roku na 2019 r. przesunęła się realizacja
dwóch zadań, na które podobnie jak na Mimozę otrzymaliśmy
dofinansowanie unijne. Są to budowa parkingu przy dworcu
w Puszczykowie oraz zagospodarowanie Zakola Warty. Z innych zadań inwestycyjnych planujemy budowę na kolejnych
ulicach oświetlenia czy likwidację kotłów węglowych w 15
mieszkaniach komunalnych.
Warto wspomnieć, że w przyszłym roku wydamy 250.000
zł, jest to dwa i pół razy więcej niż w 2018 r. na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Łącznie na zadania inwestycyjne na 2019 r. zaplanowaliśmy 13,65 mln zł.
W przypadku wydatków bieżących w 2019 r. znacznie zostaną zwiększone wydatki na kulturę i oświatę. Czekają nas także
duże podwyżki cen prądu i gazu, co będzie najbardziej dotkliwe
w przypadku kosztów oświetlenia ulicznego. W projekcie budżetu zabezpieczyliśmy także 35 tys. zł na utworzenie nad jeziorem
jarosławieckim wspólnie z Gminą Komorniki kąpieliska.
Po stronie dochodowej mamy już kolejny rok z rzędu zaplanowany wzrost z tytułu udziału w podatku dochodowym
od osób fizycznych. Wzrost ten wynika z większej kwoty odprowadzonego podatku przez mieszkańców Puszczykowa
w 2017 r. w oparciu, o który wyliczany jest przez Ministerstwo
Finansów nasz udział na 2019 r. W tym momencie chciałbym
zaapelować do naszych nowych mieszkańców, aby pamiętali
rozliczając podatek dochodowy za 2018 r. wskazać w deklaracji PIT miejsce zamieszkania w Puszczykowie. Będzie to miało przełożenie na możliwości inwestycyjne naszego miasta
w 2020 r.
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 46. SESJI RADY MIASTA
PUSZCZYKOWA PRZEPROWaDZoNEJ 16 X 2018 R.
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Uchwała Nr 357/18/VII
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w Puszczykowie
w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą
Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka,
obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część
A1.
Uchwała Nr 358/18/VII
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Puszczykowie pomiędzy
torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską i Kosynierów Miłosławskich,
obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch
etapach A i B.
Uzasadnienie: Z inicjatywy Rady Miasta Puszczykowa przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. terenu.
Dla obszaru proponowanego do objęcia
planem na dzień dzisiejszy nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku
braku planu - rozstrzygnięcie sposobu
zagospodarowania terenu następuje
w trybie decyzji o warunkach zabudowy.
Celem sporządzenia planu jest ustalenie
funkcji i zasad zagospodarowania terenu,
ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej
oraz zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną. Przystąpienie do prac planistycznych pozwoli na rozstrzygnięcie sposobu
zagospodarowania terenu przez opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała Nr 359/18/VII
w sprawie: przyznania Nagrody
Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów
szczególnie uzdolnionych.

Uchwała Nr 360/18/VII
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
§ 1. Postanawia się o udzieleniu
w 2019 r. pomocy finansowej Powiatowi
Poznańskiemu w kwocie 15.661 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na
pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień w 2019 r.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 220
ustawy o finansach publicznych z budżetu
miasta może być udzielana pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej.
W celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia, w związku z aktualnym brakiem izby
wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta
Puszczykowa, podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Uchwała Nr 361/18/VII
w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Puszczykowo.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.)
gmina ma obowiązek ustalić sposób sprawienia pogrzebu.
Uchwała Nr 362/18/VII
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w mieszkaniach chronionych
i ośrodkach wsparcia.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 97 ust.
5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508
ze zm.) rada gminy w drodze uchwały
ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Uchwała Nr 363/18/VII
w sprawie: aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta Puszczykowa.
§ 1. Przyjmuje się przedłożone przez
Burmistrza Miasta Puszczykowa opracowanie pt. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Puszczykowa i ocena aktualności studium i planów
miejscowych w Puszczykowie – stan na
5 października 2018 r."
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 32 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.),
w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Puszczykowa i planów miejscowych, Burmistrz Miasta Puszczykowa dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
ocenił postępy w opracowywaniu planów
miejscowych i opracował propozycje do
wieloletniego programu ich sporządzania
w nawiązaniu do ustaleń studium,
z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art.
57 ust. 1-3 i art. 67 powyższej ustawy oraz
wniosków w sprawie sporządzenia lub
zmiany planu miejscowego. Burmistrz
Miasta Puszczykowa przekazał Radzie
Miasta Puszczykowa wyniki analiz, o których mowa w art. 32 ust. 1 cyt. ustawy, po
uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Miasta Puszczykowa. Niniejsza uchwała stanowi realizację obowiązku nałożonego na Radę
Miasta Puszczykowa przez ustawodawcę
po dokonaniu czynności wynikających
z wyżej przytoczonych przepisów.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 2. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 27.11.2018 r. o godz. 17.00. Sesje odbywają się w sali
sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4. 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.

spotkanie organizacji pozarządowych
Serdecznie zapraszamy wszystkie puszczykowskie organizacje pozarządowe na spotkanie, które odbędzie się
w dniu 26.11. br. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej. Spotkanie będzie poświęcone
omówieniu Rocznego programu współpracy na 2019 rok.

4

ECHO PUSZCZYKOWA - listopad 2018

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 1. SESJI RADY MIASTA
PUSZCZYKOWA PRZEPROWaDZoNEJ 20 XI 2018 R.

Uchwała Nr 2/18/VIII
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
oraz § 12 ust. 1 uchwały nr 159/12/VI Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3633)
Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje: § 1. Stwierdza się, że w wyniku
tajnego głosowania dokonano wyboru
Filipa Ryglewicza na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
Uchwała Nr 3/18/VIII
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa.
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),
§ 13 ust. 1 i § 14 uchwały nr 159/12/VI
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca
2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz.
3633) oraz § 5 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr 159/12/
VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca
2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz.
3633), Rada Miasta Puszczykowa uchwala,
co następuje:
§ 1.Powołuje się Komisję Rewizyjną
w składzie: Przewodniczący Komisji:
– Ryszard Teuschner, 			
Zastępca Przewodniczącego Komisji:
– Władysław Hetman,
Członek Komisji: – Piotr Guziałek.
Uchwała Nr 4/18/VIII
w sprawie: powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Komisję Skarg,
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Wniosków i Petycji w składzie:
Przewodnicząca Komisji:
– Barbara Kamińska,
Członkowie Komisji:
– Piotr Guziałek,
– Elżbieta Bijaczewska,
– Alfreda Brączkowska,
– Maciej Krzyżański.
Uchwała Nr 5/18/VIII
w sprawie: powołania Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
i § 13 ust. 1, 2, 4 i 5 uchwały nr 159/12/VI
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca
2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r.
poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa
uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Edukacji, Kultury i Sportu w składzie:
Przewodniczący Komisji
– Maciej Krzyżański.
Członkowie: – Alfreda Brączkowska,
– Elżbieta Czarnecka,
– Maria Michałowska,
– Filip Ryglewicz,
– Ryszard Teuschner,
– Barbara Kamińska,
– Piotr Płóciennik.
Uchwała Nr 6/18/VIII
w sprawie: powołania Komisji
Budżetu i Rozwoju Miasta.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
i § 13 ust. 1, 2, 4 i 5 uchwały nr 159/12/VI
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca
2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz.
3633) Rada Miasta Puszczykowa uchwala,
co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Budżetu
i Rozwoju Miasta w składzie:
Przewodniczący Komisji: – Jan Łagoda.
Członkowie: – Maciej Krzyżański,
– Tomasz Potocki,
– Piotr Płóciennik,
– Elżbieta Bijaczewska,
– Barbara Kamińska,
– Władysław Hetman,
– Piotr Guziałek.
Uchwała Nr 7/18/VIII
w sprawie: powołania Komisji Spraw
Społecznych.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
i § 13 ust. 1, 2, 4 i 5 uchwały nr 159/12/VI
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca
2012 r. w sprawie: Statutu Miasta

Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r.
poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa
uchwala,
co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Spraw
Społecznych w składzie:
Przewodnicząca Komisji:
– Elżbieta Bijaczewska,
Członkowie: – Alfreda Brączkowska,
– Elżbieta Czarnecka,
– Piotr Guziałek,
– Jan Łagoda,
– Maria Michałowska,
– Filip Ryglewicz.
Uchwała Nr 8/18/VIII
w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), § 6 i §
13 ust. 1, 2, 4 i 5 uchwały nr 159/12/VI Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3633)
oraz § 4 ust. 1 uchwały nr 262/06/IV Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 17 października
2006 r. w sprawie: zasad przyznawania wyróżnień honorowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z
2006 r. Nr 178, poz. 4161) zmienionej
uchwałą nr 202/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 2013 r. poz. 2229) Rada Miasta
Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się komisję opiniującą
wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych w składzie:
1) Przewodniczący Komisji:
– Tomasz Potocki.
2) Pozostali Członkowie:
– Władysław Hetman,
– Elżbieta Czarnecka,
– Filip Ryglewicz.
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Uchwała Nr 1/18/VIII
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
oraz § 12 ust. 1 uchwały nr 159/12/VI Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3633)
Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje: § 1. Stwierdza się, że w wyniku
tajnego głosowania dokonano wyboru
Tomasza Potockiego na Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.

Uchwała Nr 9/18/VIII
w sprawie: powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i § 13
ust. 3 uchwały nr 159/12/VI Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz.
Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3633), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1.1. Powołuje się Komisję doraźną ds.
Statutu Miasta Puszczykowa w następującym składzie:
Przewodnicząca Komisji:
– Maria Michałowska.
Członkowie: – Jan Łagoda,
–Tomasz Potocki,
– Piotr Płóciennik,
– Ryszard Teuschner.
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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH KURSACH KOMPUTEROWYCH

MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI

E-

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

SAMORZĄD

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

zajęcia
ia
od grudn
2018 r.

TAKIE I INNE INFORMACJE ZDOBĘDZIESZ NA NASZYM KURSIE!

Zapisy i rekrutacja

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

ZIELONY RYNEK W PUSZCZYKOWIE

B

urmistrz Miasta Puszczykowa informuje o przygotowaniu terenu pod „Zielony Rynek”
w Puszczykowie, przy ul. Poznańskiej

inwestycje

Do dyspozycji jest 6 stoisk handlowych wykonanych z drewna jesionowego. Czynsz z tytułu dzierżawy 1 stoiska o powierzchni 8,5 m² wynosi 375 zł netto miesięcznie. Nie pobiera się dodatkowo opłaty targowej.
Szczegółowe informacje zawarte są w Zarządzeniu Burmistrza Miasta
Puszczykowa Nr 88/18/VII z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę,
dostępnym na stronie internetowej www.puszczykowo.pl w BIP.
Stoiska przeznaczone są głównie do handlu produktami rolnymi,
ogrodniczymi i rękodziełem.
Wnioski w sprawie okazjonalnego wydzierżawienia stoiska na inne
cele niż wskazane powyżej będą rozpatrywane indywidualnie.
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drogowe inwestycje miasta
listopadzie zakończyła się budowa ulicy Szpitalnej, której
wykonawcą był Zakład Robót Drogowych Marka Dachtery. Natomiast na ul. Klasztornej roboty prowadzone są zgodnie
z harmonogramem.
W zakres prac przy budowie ul. Szpitalnej weszło również
wykonanie kanalizacji deszczowej i ścieżki rowerowej. Nawierzchnia na tej ulicy została ułożona z masy bitumicznej, ponieważ taka sama jest na ul. Kraszewskiego i Kosynierów Miłosławskich, z którymi się krzyżuje. Co ważne, chociaż całkowity
koszt tej inwestycji wyniósł niemal 2 mln złotych z kasy miasta
wydano tylko połowę. Na wykonanie tego zadania Puszczykowo uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Programu
na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Jego wartość to
932 tys. zł.

Druga z drogowych inwestycji – budowa ul. Klasztornej
przebiega zgodnie z harmonogramem. W tym przypadku
w zakres robót (oprócz budowy tej ulicy) wchodzi wykonanie
kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Dodatkowo zostanie odtworzona nawierzchnia z płyt betonowych na odcinku 190 mb.
Prace na tym odcinku ul. Klasztornej wykorzystała również
firma INEA, która położyła wzdłuż tej ulicy światłowód dostarczający szerokopasmowy Internet. Wszystko po to, aby po zakończeniu robót związanych z budową ulicy nie było potrzeby
ponownego rozkopywania „świeżo” położonej nawierzchni.
Wiadomo już również, że w 2019 r. na ul. Klasztornej będą
kontynuowane prace na odcinku, którego nie objął zakres tegorocznego zadania.

red

INWESTYCJE

W

budowa remizy zakończona
Budowa remizy strażackiej przy ul. Nadwarciańskiej, w tzw. stanie deweloperskim, dobiegła końca. Podczas odbioru technicznego wykazano jednak wady, których wykonawca nie usunął.
W związku z tym Miasto zleciło ich wykonanie wykonawcy zastępczemu, a kosztami obciąży wykonawcę obiektu.
W remizie będą garażowały specjalistyczne samochody gaśnicze oraz będzie przechowywane wyposażenie, którym dysponuje puszczykowska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.
W pozostałej części budynku będzie część socjalna i biurowa.
Kontynuację prac umożliwiających funkcjonowanie w budynku
jednostki OSP przewidziano na 2019 r.

red

budowa pumptracka rozpoczęta

O

bok boiska Orlik na Nowym Osiedlu ruszyła budowa
Pumptracka. Obiekt w Puszczykowie będzie miał asfaltową nawierzchnię i ma służyć przede wszystkim młodym
użytkownikom — amatorom terenowej jazdy na rowerze.
Jednak na puszczykowskim pumptracku będzie także można
jeździć na deskorolkach, rolkach czy hulajnogach. Na jego trasie znajdą się garby, profilowane zakręty oraz uwielbiane prez
miłośników BMX-ów „hopki”. Kolejność elementów
pumptracka została tak zaprojektowana, aby możliwe było
rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez ciągłego pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami stworzą zamkniętą pętlę, po której będzie można jeździć w obu kierunkach.
Oczywiście przy torze zostaną zainstalowane stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci i tablica informacyjna.
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zielony targ w ramach budżetu obywatelskiego

B

INWESTYCJE

udowa Zielonego Targu, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 na terenie między posterunkiem
Policji, a budynkiem byłej apteki dobiegła końca.
Teren został utwardzony, zamontowano przewidziane
przez projektanta elementy małej architektury – ławki, kosze
na śmieci oraz kwietnik-ławkę. Prawie gotowe są także oryginalne, drewniane stragany – główny, dominujący element
wystroju Zielonego Targu, na których będzie odbywał się handel produktami spożywczymi. Do wykonania pozostał tylko
montaż lamp oświetleniowych, pod które wykonano już fundamenty i zamontowano kable zasilające.
Zgodnie z planem na Zielonym Targu dokonano również
wielu nasadzeń zieleni, która nada klimat i stworzy kolejne,

ciekawe miejsce w naszym mieście. Uzupełnieniem Targu jest
kilka dodatkowych miejsc parkingowych, które powstały
w tym miejscu. W ramach tej inwestycji, której wykonawcą był
Zakład Robót Drogowych Marka Dachtery, został też usprawniony wjazd i wyjazd z parkingu przy hali widowiskowo-sportowej.
W myśl projektu złożonego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 Zielony Targ ma być nie tylko miejscem handlu
świeżymi warzywami i owocami, ale również przestrzenią,
w której będą się odbywały różne tematyczne imprezy i wydarzenia. Dzięki ławkom i zieleni ma to być też miejsce, gdzie
mieszkańcy będą mogli przy okazji robienia zakupów odpocząć czy po prostu miło spędzić czas.

red

remont nastawni kolejowej

A

daptacja budynku nastawni PKP przy ul. Poznańskiej
w Puszczykowie jest na ukończeniu. Zgodnie z harmonogramem Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD, który
jest wykonawcą prac zakończył już wszystkie prace budowlane.
Do zamontowania zostały już tylko specjalne, ruchome szafy
(można je przesuwać po szynach zamontowanych w podłodze)
i posadzki w dwóch pomieszczeniach, w których przechowywane będą archiwa miejskie.
W zakres kompleksowych prac wchodziła termomodernizacja budynku, wymiana stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej i grzewczej, montaż pieca
gazowego i przebudowa układu funkcjonalnego pozwalająca
na stworzenie na parterze nowej siedziby Straży Miejskiej (na
czas remontu nastawni strażnicy mają swoją tymczasową siedzibę w budynku na terenie sportowo-rekreacyjnym przy
ul. Kościelnej). Natomiast na piętrze przewidziane jest archiwum miasta, które obecnie mieści się w nieprzystosowanej do

tego celu piwnicy Urzędu Miejskiego.
Miasto dzierżawi budynek od PKP, a do rozpoczęcia prac
w budynku działało Centrum Edukacji Ekologicznej EKOinfo.
Koszt tej inwestycji wyniósł ok. 365.000 zł.

red

nowe uliczne kosze na śmieci
W Puszczykowie rozpoczęła się wymiana wszystkich koszy na śmieci. W ramach wymiany na chodnikach w całym mieście zostanie zamontowanych 160 koszy. Zgodnie z założeniami wymiany, na głównych uliacah Puszczykowa (m.in. na ul. Poznańskiej) będzie ich więcej
niż obecnie. W tym roku zamontowano 30 nowych koszy na śmieci –
pozostałe w przyszłym roku.
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świetujemy 100-lecie
niepodległej ojczyzny

W

piątek, 9 listopada br. w hali widowiskowo
-sportowej zostały zainaugurowane obchody
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Punktualnie o godzinie 11:11 odśpiewany został hymn państwowy. Ta nietypowa godzina związana była z udziału w akcji
„Rekord dla Niepodległej”, zainicjowanej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze
Edukacji Narodowej.
Następnie głos zabrał burmistrz miasta Puszczykowa – Andrzej Balcerek, który podkreślił doniosłość tego święta.
– Dzisiejszy jubileusz jest wyjątkowy. W roku 1918, po 123
latach Polska znów pojawiła się na mapie Europy. Polacy odzyskali upragnioną wolność, jednak nie był to koniec ich walki
o niepodległość i granice własnego kraju (...). Wartością minionych wydarzeń jest nasza duma z dokonań i determinacji bohaterów niepodległej Polski. Niech pozostaną oni w naszej
pamięci nie tylko podczas dzisiejszej uroczystości, lecz także
w codziennym życiu – mówił A. Balcerek.
Zebrani w hali widowiskowo-sportowej uczniowie obu
szkół podstawowych, przedszkolaki z Przdszkola Leśni Przyjaciele, przedstawiciele puszczykowskich organizacji pozarządowych, radni Rady Miasta Puszczykowa oraz zaproszeni goście
mieli okazję podziwiać występy artystyczne przedstawicieli
wszystkich pokoleń: przedszkolaków, uczniów, a także seniorów z chóru „To i owo”, działającego przy Akademii Seniora,
którzy wspólnie z widownią śpiewali pieśni patriotyczne.
Burmistrz Puszczykowa wręczył również nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego oraz graficznego na plakat o tematyce związanej z Powstaniem Wielkopolskim.
Serdecznie dziękujemy za aktywne włączenie się w obchody Narodowego Święta Niepodległości!

Agnieszka Hahuła
referat promocji, kultury i turystyki
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100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

uczcili 100-lecie niepodległej

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

O

bchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
w klasach 0-3 w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie
na długo zostaną w pamięci uczniów. Uroczystości odbyły się
w piątek, 9 listopada 2018 roku i zaczęły się o godz. 10 piosenką zatytułowaną „Historia Polski”, zaśpiewaną przez uczniów
z klas 1d i 3b. Następnie przed publicznością wystąpili uczniowie z klas 0a i 0b i zatańczyli wielkopolski taniec ludowy „Maryneczka”. Mali tancerze podbili serca wszystkich, ale już po
chwili kolejna atrakcja czekała na przybyłych do szkolnej sali
gimnastycznej. Był to „Wielki quiz o Polsce”, w którym wzięli
udział przedstawiciele klas 1-3. W trzyosobowych zespołach
losowali pytania i odpowiadali na nie. Pojawiły się między innymi pytania: jak nazywa się prezydent Polski? Z jakiego miasta
pochodzi legenda o smoku wawelskim? Ile w Polsce jest województw? Wymień trzy parki narodowe, wymień trzy państwa
sąsiadujące z Polską. Wyniki były zaskakujące, gdyż, przyznano,
aż 6 pierwszych miejsc i dwa drugie. Nagrody książkowe oraz
cukierki- raczki, w biało-czerwonych papierkach wręczono zwycięzcom po występie klasy 1d, która zaprezentowała taniec
śląski „Koziorajka”. Wtedy nadszedł czas na kolejny, wyczekiwany punkt programu – pokaz mody patriotycznej. Po czerwonym dywanie przechadzali się mali modele i modelki w strojach
ludowych i przebraniach z różnych epok, żołnierze, harcerze,
góralki, piłkarze i dzieci w przeróżnych biało-czerwonych kre-

acjach. Po wielkich brawach i przyznaniu nagród, sala wypełniła się biało-czerwonymi balonami, a uczniowie wspólnie i radośnie zaśpiewali piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Następnie padła komenda baczność, a punktualnie o godz. 11.11
rozbrzmiał w murach szkoły hymn Polski. Cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego odśpiewali uczniowie i nauczyciele w ramach akcji ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
-„Rekord dla Niepodległej”. Ta piękna uroczystość nie była jednak jedyną formą uczczenia święta naszej Ojczyzny. Uczniowie
kl. 0-3 biorą udział w międzynarodowym projekcie „Piękna nasza Polska cała”. W klasach powstały kąciki patriotyczne, przed
salami lekcyjnymi zawisły przepiękne prace plastyczne, a na
naszym szkolnym drzewie, na karteczkach w kształcie dębowych białych i czerwonych listków zawisły życzenia pisane i rysowane przez uczniów z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie życzyli naszemu państwu: aby
nie było wojny, by rodzili się w nim mądrzy i dobrzy ludzie, żeby
wszyscy byli zdrowi i bogaci, by w naszym kraju było czyste powietrze, dużo zieleni, ogrodów, parków i lasów pełnych drzew,
zwierząt i kwiatów oraz tego, by kraj piękniał i powstawało
w nim wiele wspaniałych domów, wieżowców i zakładów pracy, a ludzie dobrze zarabiali, mieli więcej czasu na wakacje i zabawy ze swoimi dziećmi. Życzymy Polsce, by wszystkie te życzenia się spełniły.

Aleksandra Lewandowska

msza w intencji ojczyzny

11

listopada wielu mieszkańców naszego miasta uczestniczyło we mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny
w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. Uroczystość mszy
podkreślały poczty sztandarowe puszczykowskich szkół, Rady
Miasta Puszczykowa, Mosińsko-Puszczykowskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i Polskiego Związku Emery

12

tów, Rencistów i Inwalidów.
Po mszy św. wszyscy udali się do sali im. Jana Pawła II, dokąd na rogale świętomarcińskie i wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych zaprosił ich o. Marek Smyk, proboszcz parafii
pw. św. Józefa.

red
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niepodległościowe potwornie dobre granie

Mogliście poznać wspaniałą historię niedźwiadka Wojtka
(maskotki armii gen. Andersa), w jego własnej grze. Natomiast
gra „Znaj Znak” pozwoliła zaznajomić się z historycznymi symbolami. Młodsi gracze mogli też poskładać puzzle „IV rozbiór
Polski”, a dzięki tym wszystkim atrakcjom mieliście okazję wygrać powyższe gry. Do zdobycia w losowaniu były świetne komiksy z serii „Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939-1944”.
Wśród atrakcji, którymi upamiętnialiśmy odzyskanie niepodległości był też Quiz historyczno-planszówkowy, do którego część historyczną przygotował radny Maciej Krzyżański.
Quiz był świetnym pomysłem, a widok graczy w skupieniu wypełniających test był rewelacyjny.
Świętowanie umiliła setka rogali, które dla was mieliśmy
dzięki uprzejmości Piekarni Cukierni RAWA. Rogale Świętomarcińskie były oczywiście certyfikowane i rzecz jasna przepyszne,
co można było zobaczyć po zadowolonych twarzach pełnych
lukru.
Tego dnia grano przede wszystkim w gry turniejowe. Na
pierwszy ogień poszła zabawna imprezówka „Tarantula Tango
od G3 - wydawnictwo gier planszowych, w której musieliśmy
się wykazać niezłym refleksem i powygłupiać udając odgłosy
różnych zwierząt. Kolejnym turniejem była nowość od Black
Monk Games - „Łupieżcy”, karcianka, w której składamy ekipę
bohaterskich kotów, by obrabować ze skarbów Rigor Mortisa.
Ostatnią grą był doskonale znany „Bukiet” od Naszej Księgarni – gry. PDG to także super paczki z gadżetami od sponsorów i fajne gry do zdobycia w naszych losowaniach. Tym razem
przebiliśmy poprzednie edycje, mając dla was 25 paczek z czego połowa to były gry, a to oznacza, że statystycznie co czwarty z uczestników wyszedł z cennym prezentem. Co czwarty, bo
wg naszych losów na pewno bawiło się wspólnie 100 osób,
czyli w sam raz na setną rocznicę.
Prócz turniejów i losowań, ogrywaliśmy oczywiście wiele
super nowości. Na stoły trafiła wyczekiwana przez wielu piękna
kościana „Sagrada” foxgames.pl, w której za sprawą kostek two-
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rzymy wspaniałe witraże. Kto marzył, by zostać Panoramixem
mógł spróbować sił w „Szarlatanach z Pasikurowic” od G3 i tworzyć najlepsze mikstury. Innym przedpremierowym pokazem był
„Monster Slaughter” od BM – mega klimatyczny tytuł, w którym
wcielamy się w różne stwory rodem z horrorrów klasy B i atakujemy dom w środku lasu, gdzie biwakują studenci.
Mogliście także ponownie spotkać Radka Ignatów, który
prezentował ponownie swoje prototypy, w tym najnowsze pomysły, jak „Electriko” i „Akada”. Polecamy zaglądać na GroTwórca, gdzie Radek pisze o swoich pomysłach i prezentuje je. Będąc przy przedpremierach i prototypach musimy wspomnieć o
„Odysei” Lupo Art, którą na zagramw.to wsparło już ponad
1000 osób, dzięki czemu odblokowują się kolejne cele, a gra
wciąż się rozrasta. Dużą furorę zrobił „Get Packing” REBEL.pl,
czyli szalona gra w pakowanie walizki, taka łamigłówka dla
czterech osób.
Młodsi zagrywali się w „Szybkie Kolory”, „Fabrykę języka” czy
świetne „Podaj łapę” od Wydawnictwo Zielona Sowa. Natomiast
pary zasiadały do „Patchwork Express” od Wydawnictwo Lacerta, „Tajnych Agentek” Lucrum czy gry Wookiego „Król i Zabójcy”od Galakta. Dzięki BUBO BUBO mogliście poznać drogę „Od
nasionka do drzewa", a Granna pozwoliła wystąpić w „Ale Cyrk"
lub powspinać się w nowości „Roll&Wall: Wspinaczka". Detektywi sprawdzali się w „Sherlook" od Trefl Joker Line
Tego wieczoru wystartowało też kilka gier solo jak „Gwiezdna Ucieczka – Asteroid Escape”, czy „Hop do norki – Jump In”
Kreatywne Maluchy, które są świetnymi łamigłówkami z setkami zadań, a do tego wyglądają przecudownie. Dzięki Tactic
Games Oddział w Polsce mogliście zagrać w kolejną świetną
zręcznościówkę – „Dosa”, ta gra ma duży potencjał i już zastanawiamy się nad jakimś turniejem.
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100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Puszczykowianie, miłośnicy gier planszowych kolejny raz spotkali się 10 listopada br., tym razem przy
okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Dlatego też, dzięki wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, na stołach pojawiło się kilka tematycznych gier i innych atrakcji.

dzień seniora

T

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

egoroczny Dzień Seniora przypadł w szczególnym okresie – obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości
przez nasz ukochany kraj. Tradycyjne spotkanie w sali Jana
Pawła II swoim występem o tematyce niepodległościowej
uświetniły dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej pod przewodnictwem p. Moniki Gazeckiej. Burmistrz Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek na ręce przewodniczącego Oddziału

Rejonowego PZERiI - Włodzimierza Kędzierskiego przekazał
najserdeczniejsze życzenia oraz kokardy narodowe dla
wszystkich Seniorów. Miłym akcentem było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych wspólnie z chórzystami sekcji wokalnej Akademii Seniora w Puszczykowie oraz słodki poczęstunek – rogale marcińskie od pana Jacka Błaszkowiaka.

Elżbieta Głembalska/PZERiI

Odzyskanie niepodległości według KLUBU PUSZCZA

W

październiku do KLUBU PUSZCZA zapukała pani Gabrysia i poprosiła o chwilę rozmowy. Okazało
się, że seniorzy chcieliby, abyśmy przygotowali drobne dekoracje na stoły na Dzień Seniora. Ze swojej strony zaproponowaliśmy, że przygotujemy dla nich przedstawienie nawiązujące do setnej rocznicy
odzyskania niepodległości.
Uruchomiliśmy naszą kreatywność i zebraliśmy pomysły
na dekoracje: biało-czerwone wizytówki, kwiatki, wazoniki
i chorągiewki. Na wizytówkach umieściliśmy informacje historyczne dotyczące wydarzeń sprzed stu lat. Wykorzystując
sztukę origami przygotowaliśmy bukiety białych i czerwonych
tulipanów. Do kompozycji dołączyliśmy flagi Polski wykonane
z papieru i koralików. Wszystko to umieściliśmy w recyclingowych wazonikach (małe szklane słoiczki i buteleczki po jogurtach otulone masą solną).
Później zabraliśmy się za przedstawienie. Pani Monika powiedziała nam o rolach, które możemy odegrać w przedstawieniu. Wybór był trudny, ale prawie każdemu udało się wybrać
coś dla siebie. Przy okazji rozmawialiśmy o historii Polski pod
zaborami i wydarzeniach towarzyszący odzyskiwaniu niepodległości. A później przyszedł czas na próby.
W trakcie prób było bardzo dużo pracy, towarzyszyły nam
różne emocje – bywało burzliwie, ale i zabawnie. Z próby na
próbę byliśmy bardziej zaangażowani, skupieni na pracy i coraz
bliżej sukcesu. Przed próbą generalną przygotowaliśmy sobie
stroje i rekwizyty potrzebne do pełnego wcielenia się w role.
W końcu nastał wielki dzień. 7 listopada tuż przed 14:00
zebraliśmy się na parkingu przed kościołem w Puszczykówku,
a Pani Justyna dowiozła wszystkie materiały i rekwizyty oraz
wodę dla narratorki. Razem poszliśmy do dużej sali im. Jana
Pawła II. Akurat trafiliśmy na przemówienie burmistrza naszego miasta. Zaproszeni szybko poszliśmy za kulisy, by przygotować się do występu. Odczuwaliśmy duży stres, a nawet dopa-

dła nas trema. Pomimo tego wyszliśmy na scenę i odegraliśmy
swoje rolę najlepiej jak potrafiliśmy. Na scenie wszyscy ze sobą
współpracowaliśmy, okazywaliśmy sobie wsparcie i szacunek.
Byliśmy bardzo uważni.
Po występie zebraliśmy wielkie brawa i gratulacje, dostaliśmy przygotowane dla nas czekolady, kotyliony oraz kartkę z podziękowaniami od seniorów, po czym zostaliśmy zaproszeni na
poczęstunek. Siedząc przy stołach mieliśmy okazję i przyjemność
wysłuchania koncertu pieśni niepodległościowych. Niektóre
śpiewaliśmy razem z chórem. Po udanym występie całej ekipie
KLUBU PUSZCZA towarzyszyło szczęście i zadowolenie.
Czy mamy ochotę dalej występować? Tak! A nawet mamy
już plany.

Julia Andrzejewska, Bartosz Ziemski, Oskar Ławniczak
Monika Gazecka, Justyna Walkowiak

WYDAWCA: URZĄD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE; ADRES REDAKCJI: UL. PODLEŚNA 4. Tel. 61 813 32 25, 61 898 37 00, e-mail: um@puszczykowo.pl; www.puszczykowo.pl;
REDAKTOR NACZELNY: BOGDAN LEWICKI, echo@puszczykowo.pl; WSPÓŁPRACA: MACIEJ DETTLAFF, AGNIESZKA HAHUŁA, JOANNA HEJNOWICZ, JANINA KOZEŃSKA, REMIGIUSZ MOTYCKI, KATARZYNA NOWAK-ŚRONEK, MAGDALENA PŁACHTA, EWA RYBACKA, ALINA STEMPNIAK, KATARZYNA SZYKULSKA, BEATA WITCZAK, AGNIESZKA ZIELIŃSKA-ADAMIAK.
SKŁAD TEKSTÓW, KOREKTA: REDAKCJA. DRUK: 3200 EGZ.
Na teksty czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów dostarczanych materiałów.
Anonimów nie publikujemy. Autor tekstu ma prawo zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.
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I Niepodległościowy Bieg Na Orientację
– Zostań Powstańcem
listopada 2018 r. z okazji rocznicy odzyskania niepodległości społeczność naszej szkoły zorganizowała na Zakolu Warty bieg na orientację dla wszystkich mieszkańców Puszczykowa. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz miasta – Andrzej Balcerek.
Na trasie biegu, oprócz punktów z lampionami, które należało odnaleźć na mapie i odbić tam karty startowe, przygotowane zostały również zadania specjalne, w których należało się wykazać zarówno sprawnością, jak wiedzą i umiejętnościami. Nie było łatwo: trzeba było zidentyfikować bohaterów
Powstania Wielkopolskiego, rozpoznając ich na zdjęciach,
odszyfrować wiadomość powstańczą i przenieść ją, pomimo
utrudnień w poruszaniu się, ułożyć powstańcze puzzle, a tak-

że wykazać się celnością na punkcie strzeleckim. W nagrodę,
po ukończeniu biegu, można było zrobić sobie powstańcze
zdjęcie i posilić prostym powstańczym posiłkiem: chlebem ze
smalcem oraz ogórkiem. Wśród uczestników biegu rozlosowano upominki, ufundowane przez Radę Rodziców SP 2.
Zabawa przyciągnęła magiczną liczbę - 100 uczestników
i pokazała, że można świętować ważne dla Polski chwile wspólnie się bawiąc. Już dzisiaj zapraszamy na kolejny bieg
za rok!
Pełna relacja z wydarzenia na profilu facebookowym Szkoły Podstawowej nr 2.

Beata Adamczyk-Durczewska
Bogna Urbaniak-Wichniewicz
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Pamiętali o bohaterach
25 października br. uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas
udali się na groby powstańców z 1848 roku, które znajdują
się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wspólnie uporządkowali mogiły, zapalili znicze oraz złożyli pod
krzyżami wiązanki. Wyjście to było okazją do upamiętnienia
wydarzeń, oddania hołdu tym, którzy walczyli o wolność ojczyzny oraz uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Najbliższe dni są dobrą okazją do chwili zadumy nad
przemijającym życiem.

Barbara Kokot

przybyli ułani do biblioteki

W październiku, w ramach cyklu „Spotkania z historią” nasza biblioteka gościła rotmistrza Romana Kusza, który opowiedział nam historię 15. Pułku Ułanów Poznańskich. O losach
dzielnych, honorowych, walecznych, perfekcyjnie wyszkolonych i zżytych jak bracia ułanów, słuchaliśmy ponad dwie godziny. Jednak w atmosferze pięknej gawędy snutej przez naszego
gościa, słuchacze nawet nie zauważali upływu czasu. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie panu Romanowi Kuszowi. Mamy
						
nadzieję, że jeszcze
nie raz posłuchamy o losach ułanów.

				 BM CAK
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października w Puszczykowie zaroiło się od bardzo starych rowerów i osób w strojach retro.
Od godziny 9 czynne było biuro rajdu, w którym uczestnicy
mogli odebrać kupony na jedzenie oraz niepodległościowe biało-czerwone rozetki. Dla pierwszych 50 osób, które zapisały się
przez formularz elektroniczny przygotowano pamiątkowe
koszulki. Aby wziąć udział w rajdzie wystarczyło spełnić jeden
z trzech warunków: posiadać rower sprzed 1989 roku, przebrać się w strój retro lub strój w barwach narodowych.
O godzinie 10 uczestnicy przeszli na płytę Rynku, gdzie pan
Kamil z puszczykowskiej policji przekazał najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa uczestników oraz organizacji
przejazdu rajdu przez miasto.
Trasa biegła ulicą Poznańską w kierunku dworca w Puszczykowie. Na parkingu przy Restauracji Lokomotywa - dzięki życzliwości właścicieli - uczestnicy mogli pozostawić rowery i udać
się na peron przed zabytkowym budynkiem dworca. Tu wysłuchali krótkiej prelekcji Macieja Krzyżańskiego na temat początków letniska oraz historii Puszczykowa.
Dalej ulicą Wczasową rajd ruszył do Muzeum-Pracowni Arkadego Fiedlera. Na miejscu uczestnicy mogli zwiedzić muzeum, piramidę, „Santa Marię" - replikę legendarnego okrętu
Krzysztofa Kolumba w skali 1:1. Po wyjściu z muzeum rowerzyści udali się ulicami Reymonta, Dworcową, Kasprowicza, Libelta, Piaskową i Poznańską z powrotem na teren rekreacyjno
-sportowy przy ulicy Kościelnej. Tu czekały na wszystkich kolejne atrakcje.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się fotobudka, w której można było zrobić wyjątkowe pamiątkowe zdjęcie, posiadające datę, nazwę i oprawę graficzną zgodną z wszystkimi

materiałami rajdu i które od razu można było zabrać ze sobą!
Wszyscy, którzy zgłodnieli podczas przejazdu ulicami miasta, na mecie mogli posilić się zupą pomidorową serwowaną
z kuchni polowej. Na amatorów kawy czekała też stara angielska kawiarenka z 1915 roku.
Fundacja Pro Bike&Dance przygotowała wystawę rowerów
zabytkowych, wśród których można było podziwiać rowery ze
zbiorów poznańskich kolekcjonerów. Były to rowery firm polskich, niemieckich, francuskich, amerykańskich i angielskich od
lat 90-tych XIX wieku aż po czasy PRL`u. Dla wystawców przeprowadzono konkurs zgodności stroju z epoką, z jakiej pochodził rower, zaś wszystkich uczestników rajdu zaproszono do
konkursu rowerowej elegancji. Pani Iwona Cerba wygłosiła też
krótką prelekcję na temat Hieronima Grzeszkowiaka, który
w roku 1905 założył firmę KASTOR. Była to jedna z pierwszych
firm rowerowych założonych przez Polaka w Poznaniu. Jego
willa mieściła się w Puszczykowie.
Podczas imprezy zorganizowanej przez Miasto Puszczykowo na dzieci czekało miasteczko rowerowe, gdzie policja zapraszała do konkursów i gier na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Rekonstruktorzy w mundurach pruskich z akcentami wojsk wielkopolskich opowiedzieli o historii wojska i o życiu
społecznym w latach 20-tych XX wieku. Panowie z bicykle.pl
zapewnili przejażdżki stylowym trycyklem, a także przedstawili historię rozwoju roweru oraz program o parzeniu angielskiej
herbaty na bicyklu. Każdy mógł też spróbować swoich sił w jeździe na bicyklu.
Impreza nie osiągnęłaby takiej rangi, gdyby nie nasi wspaniali sponsorzy, partnerzy, patroni. Dziękujemy wszystkim za
wsparcie, udział w imprezie i zapraszamy za rok!

Joanna Hejnowicz/specjalista ds. sportu
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Dziekujemy!
Fundacja
Pro Bike&Dance
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KULTURA
Przygotujemy wspólnie dekoracje
i ozdoby, które zostaną sprzedane
nakiermaszu świątecznym,
a całkowity dochód z ich sprzedaży
przeznaczony zostanie na zakup
najpotrzebniejszych rzeczy dla osób
bezdomnych w Poznaniu.
Warsztaty poprowadzą:
Aga Ostrowska i Krystyna Jasiczak
Udział w warsztatach jest bezpłatny,
prosimy o wcześniejsze
zapisy pod adresem:
agaostrowska.info@gmail.com
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Na jesienne dni najlepsza jest Biblioteka!

aździernik i listopad minęły w naszej Bibliotece niezwykle szybko i pracowicie. Jesienne dni wypełniły
nam wizyty dzieci z puszczykowskich szkół i przedszkoli.
pani Katarzyny Świniarskiej oraz klasa IV a z panią Anną Florczak-Niezgódką. O wyjątkowości tych spotkań zadecydowała
ich główna bohaterka – mirabelka, małe drzewko z książki Cezarego Harasimowicza. Tytułowa „Mirabelka” jest świadkiem
życia przedwojennych warszawskich Nalewek oraz wojennych
i powojennych losów mieszkańców tej dzielnicy. Jest to niezwykle nostalgiczna opowieść, dramatycznie naznaczona wojną, ale z dobrym, pełnym nadziei i radości zakończeniem. Zajęcia prowadzone są w naszej bibliotece w ramach ogólnopolskiej akcji „Mirabelka – kiełkująca historia w 100-licy”. Z książkową wizytą udaliśmy się do przedszkola „Kotki Dwa”, podczas
spotkania dzieci poznały marszałka Józefa Piłsudskiego, dowiedziały się, dlaczego jest taką ważną postacią oraz kto mówił
o nim „Dziadek”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim wspaniałym gościom za
mile spędzony czas. Nauczycieli, którzy chcieliby odwiedzić
wraz z klasą naszą bibliotekę zachęcamy do umówienia lekcji
pod nr tel. 61 8 194 649.		

BM CAK

KULTURA

30 października odwiedziła nas klasa IV a ze Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką pani Krzysztofy Urbaniak, by podziwiać
prace Laury Śron i uczcić w ten sposób jej wystawę. Uczniowie
wzięli udział w lekcji bibliotecznej na temat talentów, które
drzemią w nas wszystkich, razem odpowiadaliśmy na pytania,
co to właściwe jest talent, jak go w sobie odkryć i o niego dbać.
Natomiast zakamarki biblioteki i ukryte w niej tajemnice odkrywała wraz z panią Olą Lewandowską klasa I d ze Szkoły Podstawowej nr 2. To jak biblioteka działa, jakie książki i nie tylko można w niej znaleźć oraz zasady bibliotecznego savoir vivre nie
stanowią już dla naszych gości żadnej zagadki.
Listopad wraz z wyjątkową setną rocznicą odzyskania niepodległości inspirował nas do zajęcia się tematyką niepodległości, wolności, historii Polski. Odwiedzające nas dzieci
z przedszkola Pracowite Pszczółki wysłuchały pięknej opowieści o orle i jego gnieździe, o tym, jak pięknie ono wyglądało,
gdy orzeł się o nie troszczył. Bibliotekę Miejską odwiedzili też
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1. 6 listopada na wyjątkowe lekcje biblioteczne przybyły do nas klasa III a pod opieką
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pasje młodych czytelników

KULTURA
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listopadzie na parterze budynku Biblioteki Miejskiej prezentujemy prace plastyczne dziewięcioletniej Hani Bartkowiak. Autorka wystawy jest twórcą nad wiek poważnym i świadomym, który najpierw stawia sobie jasno wytyczony cel, a potem zdecydowanie wybiera sposób jego realizacji. Temat poszczególnych prac jest także starannie przemyślany i wyrażony
za pomocą oszczędnych w formie np. postaci zwierząt lub roślin. Odważna, prosta forma, czysty kolor, spokój i harmonia,
to cechy charakterystyczne dla tego okresu twórczości plastycznej Hani.
Pamiętając, że w każdym młodym człowieku tkwią olbrzymie możliwości zachęcajmy dzieci do twórczości plastycznej.
W imieniu autorki zapraszamy do odwiedzenia Biblioteki.

DZIEŃ JĘZYKÓW
OBCYCH

30
Szanowni Państwo w październikowym numerze Echa
Puszczykowa w artykule „50-LECIE KAMERALNEJ
ORKIESTRY AMADEUS” drukarski chochlik wykradł podziękowania dla Pana Jacka Błaszkowiaka – PIEKARNIA
CUKIERNIA BJB za ufundowanie wspaniałego tortu,
który został przekazany orkiestrze.
Serdecznie dziękujemy.

BMCAK

października w naszej szkole odbył się doroczny Dzień
Języków Obcych. Brali w nim udział uczniowie z klas
edukacji wczesnoszkolnej, klasy 4-8 i trzecie klasy gimnazjalne.
Dzieci z najmłodszych klas zaprezentowały wszystkim między
innymi: Hiszpanię, Niemcy, Włochy, a uczniowie klas starszych:
Czechy, Argentynę, Wietnam, Japonię, Indię, czy USA. Do zadań klas należało przygotowanie hymnu i flagi wylosowanego
kraju oraz informacji i ciekawostek o danym państwie. Wiele
klas wykazało się ogromną kreatywnością, przygotowując dla
innych przepyszne potrawy czy prezentując stroje, a także tańce charakterystyczne dla danego kraju. Uczniowie bardzo się
zaangażowali – pięknie udekorowali swoje sale i zrobili ciekawe
gazetki tematyczne o wylosowanym przez siebie państwie. Ich
pomysłowość nie znała granic. Wszystkim klasom serdecznie
gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie i aktywny udział
w Dniu Języków Obcych w naszej szkole. Zapraszamy na kolejny taki dzień już za rok.

Agnieszka Sibilak

Szanowni Państwo!

oświata

Przed nami 27. Finał Wielkiej
Orkiestry
Szanowni
Państwo!Świątecznej Pomocy

13 stycznia 2019

Przed nami 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE
13 stycznia 2019

Gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla
POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE
specjalistycznych
szpitali dziecięcych
Gramy dla dzieci małych
i bez focha - na zakup
sprzętu dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych
Chcielibyśmy
zachęcić
i zaprosić
wszystkich
do współudziału.
Chcielibyśmy
zachęcić i zaprosić
wszystkich do współudziału.
Jeżeli zechcieliby Państwo włączyć się w pracę puszczykowskiego sztabu,
Jeżeli
Państwo
przekazać
fajnezechcieliby
przedmioty, czy w
inny sposóbwłączyć
włączyć sięsię
w organizację
XXVII
finału napuszczykowskiego
terenie naszego miasta prosimy
o kontakt
w pracę
sztabu,
w terminie do 4 stycznia 2019r.
przekazać fajne przedmioty,
Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury
czy w inny sposób
włączyć
się
w 649
organizację
tel. 668 856
219 lub 061
8194
mail: plachta@puszczykowo.pl
XXVII finału na terenie
naszego miasta prosimy o kontakt
Liczymy, że 13do
stycznia
będą Państwo
z nami
w terminie
4 stycznia
2019
r.
Biblioteka
Miejska
im. Małgorzaty
Musierowicz
Puszczykowski
Sztab Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy
Centrum Animacji Kultury
tel. 668 856 219 lub 061 8194 649
mail: plachta@puszczykowo.pl
Liczymy, że 13 stycznia będą Państwo z nami
Puszczykowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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Kosmiczny mecz po raz drugi

15

października w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie z okazji Święta Edukacji Narodowej w hali widowiskowo-sportowej po raz drugi rozegrano wielki kosmiczny
mecz. Naprzeciw siebie stanęły dwie drużyny – nauczycieli
i uczniów. Nauczyciele w składzie: Milena Taratajcio, Lucyna
Dydzińska, Magda Durek, Marta Madaj-Malinowska, siostra
Maristella, Wiesław Bartkowiak, Bartosz Muszyński, Marek Wykrota oraz Kacper Mazur rywalizowali z teamem złożonym
z uczniów klas siódmych, ósmych i trzecich gimnazjum. Mecz
sędziowała pani dyrektor Marlena Jagaciak, a całą transmisję

komentowały Agata Akuszewska oraz Anna KochanieckaGosztkowska. Pierwszy rozegrany został mecz koszykówki,
w którym zwyciężyła drużyna nauczycieli. W drugim pojedynku
– meczu siatkówki, zwycięstwo odnieśli uczniowie. Wszystkich
dopingowali zebrani w hali uczniowie i nauczyciele, wykrzykując hasła zagrzewające do walki, a najmłodsi uczniowie dopingowali drużyny machając kolorowymi pomponami. Serdecznie
gratulujemy zwycięzcom – drużynie nauczycieli i uczniów. Dziękujemy za te wspaniałe widowisko i czekamy na kolejny taki
mecz już za rok!

OŚWIATA

Agnieszka Sibilak

Już jesteśmy uczniami

23

października uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie zostali przyjęci w poczet społeczności uczniowskiej przez koleżanki i kolegów ze starszych
klas edukacji wczesnoszkolnej. W tym uroczystym dniu uczniowie z kółka teatralnego przygotowali dla nich przedstawienie pt:
„Plotka”, a całą uroczystość prowadzili koleżanki i koledzy z klasy

trzeciej. W prezencie od drugich i trzecich klas najmłodsi uczniowie otrzymali pięknie ozdobione teczki z logo swojej klasy. Klasa
Ia, której wychowawczynią jest pani Ewa Szykulska otrzymała
nazwę maki, a Ib, której wychowawczynią jest pani Agata Akuszewska – nazwę czterolistne koniczynki. Pierwszakom gratulujemy i życzymy samych sukcesów w nauce.

Agnieszka Sibilak
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Dzień Misyjny

26

października br. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień
Misyjny. Uczniowie mieli możliwość zwiedzania wystawy
poświęconej tematyce misyjnej, przygotowanej przez panie
katechetki. Na korytarzach mogliśmy spotkać przedstawicieli
różnych krajów. Chętni uczniowie i nauczyciele przebrali się
w stroje wielu kultur świata. Radosna atmosfera sprzyjała rozmowom o potrzebie troski i odpowiedzialności za misje. Nasza
szkoła współpracuje z Fundacją Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. Uczniowie bardzo chętnie angażują się
w akcje organizowane przez fundację, m.in. w zbiórkę szczoteczek i past do zębów, które trafiają do afrykańskich ośrodków
misyjnych czy w zbiórkę materiałów opatrunkowych dla misyjnych przychodni. Cieszy fakt, że dzieci i młodzież mają otwarte
serca i odczuwają potrzebę dzielenia się z innymi.

Barbara Kokot
WPISANI w historię
5 listopada uczniowie SP 2, Zosia Olejnik z kl. 3b, Natalia
Dydymska z kl. 3b, Julia Wyszyńska z kl. 4a i Wiktor Królikowski
z kl. 5a, wzięli udział w konkursie recytatorskim „Wpisani w historię”, organizowanym przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kórniku.
Wszyscy godnie reprezentowali szkołę, recytując wiersze
o tematyce patriotycznej.
Zosia zajęła III miejsce w swojej kategorii wiekowej i miała
okazję zaprezentować swój talent 10 listopada w Zamku w Kórniku podczas koncertu finałowego.

OŚWIATA

Agnieszka Kącka

Bezpieczne pierwszaki

W

październiku najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Puszczykowie spotkali się z burmistrzem Puszczykowa Andrzejem Balcerkiem, przedstawicielem starostwa oraz
policjantem i strażakiem. Pierwszaki otrzymały od swoich gości
odblaskowe kamizelki, by bezpiecznie mogły poruszać się po
drodze, idąc do szkoły lub z niej wracając. Policjanci przypomnieli dzieciom, żeby przechodziły przez ulicę w miejscach do
tego wyznaczonych oraz nosiły odblaski i kamizelki odblaskowe, by były lepiej widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Agnieszka Sibilak

Poloneza czas zacząć

16

października w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w ramach comiesięcznych spotkań z muzyką i kulturą w oddziałach przedszkolnych pojawili niezwykli artyści,
którzy pokazali najmłodszym przepiękne tańce. Pierwszym
z nich był polonez – taniec, który otwierał wielkie bale, taniec
dostojny, wolny i spokojny, drugi to mazur – taniec szybki,
z przytupem, który z kolei zamykał bale i uroczystości. Kolejnym tańcem zaprezentowanym przez artystów była szybka
i żwawa polka galopka. Dzieci mogły nie tylko zobaczyć, jak
tańczy się poloneza czy mazura, podziwiali również strój żołnierza i szlachcianek, noszony w tamtych czasach. Na koniec
wszystkie dzieci nauczyły się podstawowych kroków poloneza
i przepięknie zatańczyły nasz narodowy taniec.

Agnieszka Sibilak
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JESIEŃ U „LEŚNYCH PRZYJACIÓŁ”

W

tradycji naszego Przedszkola zapisały się już jesienne
spotkania rodzinne. W sobotę, 6 października odbyło
się Święto Pyry połączone z Pasowaniem na Przedszkolaka
najmłodszych dzieci. Nasz rodzinny piknik rozpoczęły dzieci
prezentacją piosenek i wierszyków jesiennych. Następnie odbyło się pasowanie na przedszkolaka – jest to pierwsza bardzo ważna uroczystość w życiu każdego dziecka przekraczającego progi przedszkola. Maluszki zostały oficjalnie przyjęte
do grona społeczności przedszkolnej. Po części artystycznej
czekały na wszystkich liczne atrakcje – jesienny kącik kreatywny, w którym powstawały oryginalne stworki, zawody sportowe z pyrą i nagrodami, przedstawienie teatru Gargulec pt.:
„Zaczarowany koszyczek”. Wszyscy mogli obejrzeć wystawę
pod hasłem „Jesienne plony z wielkopolskich pól i ogrodów”,
nawiązującą do realizowanego w naszym przedszkolu projektu „Przedszkolak poznaje tradycje i obyczaje” związanego ze
100-leciem Odzyskania Niepodległości Polski. Na stołach
i w koszach pyszniły się wspaniałe dynie, cukinie, marchewki,
niezwykłe pomidorki, apetyczne winogrona, śliwy, orzechy,
a nawet arbuz, który wyrósł w puszczykowskim ogrodzie.
W Kawiarence Spod Okienka panie serwowały wspaniałe wypieki przygotowane przez rodziców. Tuż obok swoim aromatem zachęcały do skosztowania apetyczne pyry z gzikiem.
Strzałem w dziesiątkę okazało się stoisko z cukrową watą i popcornem zorganizowane przez rodziców.

Był to wspaniały dzień pełen słońca, radości, nowych doświadczeń i wspólnej zabawy. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie naszej przedszkolnej uroczystości. Już teraz zapraszamy wszystkich na kolejny jesienny piknik rodzinny!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej,
gdzie można zapoznać się z aktualnymi wydarzeniami z życia
naszego przedszkola www.lesniprzyjaciele.przedszkolowo.pl.

Joanna Górczyńska

OŚWIATA

Pasowanie na uczniów SP 2

U

czniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie są już pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. W październiku odbyło się uroczyste pasowanie ich na uczniów klas pierwszych.
Świąteczny strój galowy, birety, zaproszeni goście – wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej
uroczyście. O artystyczną oprawę zadbali uczniowie klasy 3a
i 3b wraz z wychowawczyniami Katarzyną Noculak-Sztucką
oraz Izabelą Kasprzyk. Zanim nastąpiła podniosła chwila pasowania, uczniowie wykazali się wiedzą, umiejętnościami artystycznymi oraz wypili „Napój Mądrości”. Wszyscy spisali się „na
medal”. Po emocjonujących chwilach, nadszedł moment na
najważniejszą część uroczystości – pasowanie. Dzieci ślubowały ,,być dobrymi uczniami, dbać o honor swojej szkoły, uczyć się
dobrze, służyć pomocą słabszym, słuchać nauczycieli, postawą
swoją sprawiać radość wychowawcom i rodzicom, by wyrosnąć
na dobrych ludzi”. Po ślubowaniu każdy z pierwszaków dostąpił
zaszczytu pasowania na ucznia przez panią dyrektor Beatę
Cierzniak. Wszystkie dzieci były bardzo skupione i wzruszone.

Po pasowaniu uczniowie otrzymali upominki z okazji ślubowania: akty pasowania, legitymacje oraz Kuferki Ucznia, które
będą im służyć podczas tropienia wiedzy. Ten dzień na długo
zostanie pierwszakom w pamięci.

Izabela Kasprzyk

Code Week w dwójce

U

czniowie naszej szkoły wzięli aktywny udział w Code
Week Polska, czyli części Europejskiego Tygodnia Kodowania, odbywającego się co roku w październiku. Jego celem jest popularyzacja i promocja nauki programowania
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzieci klas 4-8 uczyły się
programowania za pomocą code.org oraz kodowały analogowo w formie gry karcianej Cody Roby. Dzieci z pasją i dużym zaangażowaniem rozwiązywały poszczególne zadania.
Efektem końcowym jest przyznanie naszej szkole certyfikatu organizacji i udziału w Code Week EU.

Bogna Urbaniak-Wichniewicz
ECHO PUSZCZYKOWA - listopad 2018
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P

200 Bez Bólu – starsi uczniowie
pomagają młodszym

rojekt "200 Bez Bólu" powstał, aby pomóc wielkopolskiej
młodzieży aplikującej do szkół średnich w 2019 roku w dostaniu się do wymarzonych placówek. Jest realizowany w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii, która polega
na tworzeniu projektów społecznych, będących odpowiedzią
na zauważane przez młodych ludzi problemy. W skład zespołu
wchodzi dziesięcioro uczniów poznańskiego Drugiego Liceum
Ogólnokształcącego uczęszczających do klasy z maturą międzynarodową.
W całej Polsce we wrześniu przyszłego roku do szkół średnich pójdzie 735 tysięcy uczniów (jest to liczba około dwa razy
większa od tej z lat ubiegłych w związku z tym, że do liceów
i techników pójdą uczniowie z dwóch roczników – 2003 oraz
2004). Warto dodać, że miejsc w szkołach nie przybędzie lub ich
przyrost nie będzie znaczący, co wpłynie na wzrost progów
punktowych. W przyszłym roku rzeczą szczególnie wartościową
będzie więc uzyskanie tytułu laureata, który wiąże się z przyjęciem do wybranego przez ucznia oddziału ponadgimnazjalnego.
Organizatorzy akcji 200 Bez Bólu chcą pomóc swoim młodszym kolegom w wykorzystaniu potencjału i tym zapewnieniu
biletu do pożądanych przez nich szkół. Robią to poprzez oferowanie im swoich notatek, konsultacje w sprawie prawidłowych
odpowiedzi do pytań z lat ubiegłych i porady dotyczące sposobu rozwiązywania różnych typów zadań. Te działania mają na
celu pomóc uczniom w osiagnięciu sukcesów w Wojewódzkich
Konkursach Przedmiotowych, a także uzyskaniu dobrych wyników w egzaminach końcowych.

W ramach projektu prowadzony jest program mentorski
– członkowie grupy na Facebooku uzyskują dostęp do notatek
oraz wskazówek przygotowanych przez mentorów, będących
wielokrotnymi laureatami Konkursów Przedmiotowych. Niedługo członkowie zespołu odwiedzą wielkopolskie szkoły podstawowe i gimnazja, aby opowiedzieć uczniom o swoim projekcie i zachęcić ich do wzięcia w nim udziału. W niedalekiej przyszłości grupa ma także plan przeprowadzenia cyklu warsztatów edukacyjnych.
Losy projektu można śledzić na Facebooku (200 Bez Bólu),
Instagramie (200bezbolu) i Youtubie (200 Bez Bólu).

Tosia Łęcka i Marcin Popławski
mentorzy z Puszczykowa

JAk palić W PIECU bez dymu

informacje

W

sobotę 20 października na puszczykowskim Rynku
o godz. 11.00 odbył się pokaz bezdymnego spalania
węgla i drewna.
Rozpalać od góry można w każdym urządzeniu grzewczym,
które ma wlot powietrza pod ruszt, a wylot spalin u góry paleniska czyli w kotłach węglowych starego typu, kotłach węglowych z dmuchawą, piecach kaflowych, piecach typu „koza"
i kominkach oraz piecach kaflowych i kuchennych, które mają
dostatecznie wysokie palenisko, by zmieściła się sensowna
ilość paliwa.
Nie istnieje żaden rodzaj kotła czy pieca, który nieodwołalnie musiałby kopcić, o kopceniu lub czystym spalaniu decyduje
technika spalania.
Zalety rozpalania od góry:
►oszczędzamy czas – do kotłowni schodzimy raz na dobę
(nie dokłada się),
►oszczędzamy paliwo – spala się o 1/3 opału mniej,
►chronimy piec i komin – nie osadza się sadza i smoła (ulegają spaleniu w piecu),
►oszczędzamy zdrowie – o 80% zmniejsza emisję zanieczyszczeń,

►ogrzewamy dom, a nie powietrze na zewnątrz,
►polepszamy efekt cieplny domu – wsad spala się wolniej,
przez co nie dochodzi do wychłodzenia pieca, instalacji grzewczej i domu,
►spaliny mają zdecydowanie niższą temperaturę.

Mariola Marecka-Chudak

ODESZLI

data zg.
Matuszewski Jan
Faryna Stefan
Mikołajczyk Elżbieta Maria
Dzikowski Piotr
Franica Waldemar Jan
Przybył Zenon		
Motycki Jan		
Pieszyk Aneta Teresa
Majewska Maria Magdalena
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8.10.2018
10.10.2018
17.10.2018
26.10.2018
27.10.2018
28.10.2018
29.10.2018
1.11.2018
4.11.2018

Panu Remigiuszowi Motyckiemu
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

składają
Andrzej Balcerek Burmistrz Miasta Puszczykowa
oraz
koleżanki i koledzy z Urzędu Miejskiego
w Puszczykowie
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NOWa PLACÓWKa OREW EMEDEA W LUBONIU
października 2018 r. odbyło się otwarcie Przedszkola
Specjalistycznego EMEDEA-INTUICJA w Luboniu przeznaczonego dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
oraz z autyzmem. Nowo otwarte przedszkole jest kolejną nieodpłatną placówką edukacyjną dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uruchomioną przez Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego EMEDEA w Poznaniu.
Wstęgę do nowego budynku przecinał Prezes Fundacji PRO
MAXIMA i EMEDEA Sp. z o.o. – Zbigniew Gałęcki wraz z Burmistrz Miasta Lubonia Małgorzatą Machalską. W uroczystości
udział wzięli m.in.: Zygmunt Jeżewski – Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, przedstawiciele władz gmin ościennych,
dyrektorzy Poradni Psychiatryczno-psychologicznych, dyrektor PRO w Poznaniu – Elżbieta Bijaczewska, pełnomocnik ds.
osób niepełnosprawnych - Elżbieta Tonder, prezesi i dyrektorzy zaprzyjaźnionych instytucji, rodzice wraz z dziećmi, pracownicy obu placówek, zaproszeni goście oraz media.
Nowo otwarta placówka aktualnie prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola specjalnego posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną oraz autyzm. Wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia zajęcia indywidualne oraz grupowe, w ramach których realizowana jest
podstawa programowa wraz z zajęciami rewalidacyjnymi.
Specjaliści wielu metod realizują terapię indywidualną i grupową z podopiecznymi m.in. w oparciu o met. NDT Bobath,
Integrację Sensoryczną, ortezę dynamiczną DUNAG 02, terapię behawioralną, met. PECS, dogoterapię, muzykoterapię
oraz wiele innych.

Przedszkole Specjalne pozyskało środki na realizację Pro–
jektu w ramach EFS - „Nowe miejsca przedszkolne dla dzieci
niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci z autyzmem
w filii OREW EMEDEA w Luboniu”, dzięki którym wyposażono
placówkę w sprzęt i narzędzia diagnostyczne, w tym narzędzie ADOS-2 do wczesnego wykrywania autyzmu od 12 miesiąca życia oraz zwiększono ofertę o bezpłatne dodatkowe
zajęcia specjalistyczne dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.
W styczniu 2019 roku w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 97A uruchomiona zostanie placówka rewalidacyjno
-wychowawcza OREW EMEDEA w Luboniu zapewniająca nieodpłatnie edukację, rewalidację i opiekę dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z niepełnosprawnością głęboką od 3 do 25 roku życia.

Zespół OREW EMEDEA

SPRAWDŹ DATĘ
WAŻNOŚCI SWOJEGO
DOWODU OSOBISTEGO

S

prawdź swój dowód osobisty, bo jeśli stracił ważność, to
możesz mieć kłopoty. Bez aktualnego dokumentu nie załatwimy nic w banku i nic nie kupimy na kredyt, a wyrobienie
nowego dowodu może trwać nawet cztery tygodnie. Niewielu
z nas pamięta, że plastikowe dowody osobiste, które otrzymaliśmy przed laty, mają swoją datę ważności. Wniosek o wydanie
dowodu osobistego można złożyć w dowolnej gminie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jego wydanie trwa od 3 do
4 tygodni, więc warto zawczasu pamiętać o wymianie.
Termin ważności znajduje się w prawym dolnym rogu
dowodu osobistego. Dowody osobiste posiadające w miejscu daty ważności wpis „nieoznaczona” nie podlegają wymianie. W nowych dowodach nie ma podanego adresu
zameldowanie, koloru oczu, wzrostu oraz podpisu
posiadacza.
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informacje

10

Co w … wodach WPN … piszczy ?

P

informacje

arafrazując popularne powiedzenie, możemy odpowiedzieć, że piszczą piskorze. Mówi się, że ryby
głosu nie mają, ale niektóre potrafią wydawać dźwięki. Przykładem jest właśnie nasz piskorz.

Ta niewielka, bo dorastająca zaledwie do ok. 20 cm ryba
zasługuje na uwagę ze względu na oryginalny wygląd oraz interesującą biologię. Zdolność wydawania dźwięków związana
jest ze specyficzną zdolnością piskorzy do oddychania powietrzem atmosferycznym. Ryba ta ma normalne skrzela, które
służą jej do oddychania tlenem rozpuszczonym w wodzie, jednak proces ten wspomaga poprzez połykanie powietrza znad
powierzchni wody i przepuszczanie go przez układ pokarmowy. Dzięki dobrze unaczynionemu jelitu tlen z tak połkniętego
powietrza przenika do krwi. Może się zdarzyć, że po wyjęciu
z wody, powietrze uchodzące z „drugiej strony” piskorza wydaje cichy pisk i stąd jego nazwa.
Obecność różnego rodzaju przystosowań pozwalających
oddychać powietrzem atmosferycznym, w świecie ryb nie jest
wcale zjawiskiem tak rzadkim. Stwierdzono kilkaset gatunków,
które mają takie zdolności. Oprócz ukrwionego jelita, jak
w przypadku piskorza, ryby wykorzystują inne organy, jak m.in.
silnie unaczyniona jama gębowa (np. niektóre strętwy), żołądek (dobrze znany z akwariów gatunek glonojada – Hypostomus plecostomus), labirynt (jeszcze lepiej znany gurami oraz
bojownik syjamski), pęcherz oddechowy (nie mylić z pławnym
– amazońska arapaima, jedna z największych ryb słodkowodnych świata). Ważną rolę wspomagającą oddychanie u ryb pełni również skóra. W rodzimej ichtiofaunie zdolność tą wykorzystują, głównie gatunki pozbawione lub o niewielkiej liczbie łusek, jak: węgorz, sum, czy popularny karp. Jednak nie mają one
szans w porównaniu np. z poskoczkiem mułowym, który większość życia spędza poza wodą, co umożliwia mu właśnie doskonale przystosowana skóra.
Dzięki swojej zdolności, piskorz jest wyjątkowo odporny na
deficyty tlenu i może tolerować warunki, w których większość
innych ryb nie może przeżyć. Dlatego występuje w starorzeczach, niewielkich ciekach i rowach melioracyjnych, często silnie zamulonych i wysychających. W Wielkopolskim Parku Narodowym spotykany jest najczęściej w Trzebawce i Samicy Stęszewskiej oraz połączonych z nimi rowach i jeziorach. Jako
ciekawostkę można wspomnieć, że na początku XX w., na terenach obecnego Parku (pomiędzy Trzebawiem a Krosinkiem)
istniał majątek Piskorzewo, którego nazwa wywodziła się prawdopodobnie właśnie od piskorzy, które licznie występowały
w rowach odwadniających tamtejsze łąki.
Piskorze posiadają jednak jeszcze jedną interesująca cechę
– potrafią przewidywać pogodę. Zauważono, że przed jej zmianą, spokojne i skryte zazwyczaj ryby stają się bardzo aktywne
i zaniepokojone. Wynika to prawdopodobnie z ich wrażliwości
na zmiany ciśnienia atmosferycznego. Stanowią zatem swoiste
żywe barometry. Podobne zdolności są również przypisywane
innemu krajowemu gatunkowi z tej samej rodziny (piskorzowate, kozowate – Cobitidae) – kozie. Rybka ta często występuje
wspólnie z piskorzem, ale tylko w miejscach, o wystarczającej
zasobności w tlen i piaszczysto-żwirowym dnie.
Skoro piskorze piszczą, to można by pomyśleć, że kozy …
beczą. Jednak nie, w przypadku kozy jej nazwa nie pochodzi od
wydawanych dźwięków, jak w przypadku piskorza, ale rogów,
a właściwie niewielkich kolców, które posiada u nasady oczu.
Są one ruchome i rybka wystawia je w sytuacjach zagrożenia.
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Służą jej one prawdopodobnie do obrony (ale raczej nie przed
dużymi drapieżnikami) oraz zagrzebywania się w twardym
dnie. W Polsce zasadniczo występują 3 gatunki kóz: koza pospolita, dunajska i złotawa. Jednak ryby te mają tendencje do
tworzenia mieszańców, co sprawia duży problem systematykom. Oprócz tego, te niewielkie rybki posiadają jeszcze inną
cechę, która czyni je szczególnie interesującymi. Stwierdzono,
że występują wśród nich formy, które mają różne sposoby rozmnażania. Oprócz „normalnego” – płciowego, odnotowano
u nich zjawisko gynogenezy. Ten sposób rozrodu polega na
tym, że w czasie tarła plemniki nie łączą się z komórką jajową,
ale jedynie pobudzają ją do podziału. W ten sposób rozwija się
rybka, która stanowi klon rodzica - samicy. Spośród występujących w Polsce ryb, ten sposób rozmnażania jest charakterystyczny dla karasia srebrzystego. W WPN notowana jest koza
pospolita. Występuje głównie w Samicy Stęszewskiej i związanych z nią jeziorach, Wirynce oraz Jeziorze Góreckim.
Trzeci gatunek ryby, o którym chciałbym wspomnieć - śliz,
swojej nazwy nie zawdzięcza ani wydawanym odgłosom, ani
jakimś specyficznym organom, jest po prostu bardzo śliski
(choć nie wiadomo czy bardziej niż wcześniej omówione ryby).
Śliz jest gatunkiem blisko spokrewnionym z piskorzem i kozą.
Kiedyś zaliczany był do tej samej rodziny, ale systematycy
„przenieśli” go do innej rodziny – przylgowatych (Balitoridae).
Dzięki podłużnemu, walcowatemu ciału, grubej warstwie
śluzu, a także zdolności do, właśnie – przylegania, za pomocą
płetw i brzucha do podłoża, śliz potrafi przebywać w miejscach
o bardzo silnym nurcie, gdzie z reguły ukrywa się pod kamieniami. Takie warunki w WPN śliz znajduje jedynie w Wirynce
i jest to dotychczas jedyne miejsce jego stwierdzenia na terenie Parku.
Przedstawione gatunki są przykładem ryb o dużej specjalizacji i specyficznym przystosowaniu do określonych warunków.
Często zamieszkują niewielkie strumyki lub nawet rowy melioracyjne. Nie są one przedmiotem połowów i większość nie ma
pojęcia, że w ogóle istnieją. Tymczasem są one bardzo interesujące, zarówno z uwagi na nietypową morfologię (budowę,
wygląd), jak i niezwykłą biologię, czym wyróżniają w krajowej
ichtiofaunie. Między innymi właśnie z tego powodu ryby te zostały objęte ochroną.
						

dr inż. Maciej Czarnecki
Wielkopolski Park Narodowy
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W dniu 24 stycznia odbyło się zebranie, w trakcie którego
przedwojenni działacze samorządowi wybrali władze gminne.
Wójtem został Franciszek Burdajewicz – przedwojenny radny
gminny, działacz „Sokoła” i Powstaniec Wielkopolski. Obsadzono również urząd gminny. Z wyboru nowych władz lokalnych
pierwszym komendantem Milicji Obywatelskiej w Puszczykowie został Julian Lange. Należy dodać, że w tym czasie samorzutnie tworzyły się straże obywatelskie, które powstawały
bez wiedzy nowej władzy państwowej, a miały za zadanie bronić majątku mieszkańców. Regularne oddziały Wojska Polskiego w Puszczykowie zjawiły się dopiero 13 lutego 1945 roku.
Radzieckie czołgi w Puszczykowie znalazły się dopiero po jakimś czasie i przyjechały ze strony Kórnika. Przy ulicy Poznańskiej wydarzył się incydent, w trakcie którego żołnierze radzieccy czołgiem „wywalili” jedno drzewo przy zawracaniu
oraz oddali strzał z czołgu do wzgórza. Prawdopodobnie byli
pijani.
Tuż przed ofensywą Niemcy z Puszczykowa uciekali w kierunku zachodnim i południowym. Wielu postanowiło uciec za
pomocą wagonów towarowych i cielęcych, które były podstawiane na stację „Puszczykowo”. Wśród uciekinierów byli również Niemcy, którzy mieszkali w Puszczykowie od początku XIX
wieku. Tych Niemców, który pozostali w Puszczykowie skoncentrowano w budynkach przy ulicy Magazynowej, skąd byli
wywożeni za Odrę. Majątki Niemców zostały przejęte przez
państwo polskie, a następnie przekazane polskim osadnikom.
Na pamiątkę zakończenia okupacji niemieckiej w 1955
roku wybudowano pomnik autorstwa Józefa Kaliszana, nad
którym górowała gwiazda radziecka. Pomnik stanął przy wjeździe do Puszczykowa przy stacji kolejowej Puszczykowo. Na
płaskorzeźbach przedstawiono żołnierzy radzieckich mających
w rękach pepesze. W latach dziewięćdziesiątych zdjęto gwiazdę oraz zmieniono napis na pomniku. Jednak sam pomnik pozostał do dzisiaj. Poza tym przez jakiś czas funkcjonował czarny szlak turystyczny II wojny światowej, który zaczynał się przy
dworcu w Puszczykówku, a kończył się przy grobie żołnierza
radzieckiego w Kątniku.
Poszukuję wszelakich pamiątek związanych z Puszczykowem i jego historią. W szczególności poszukuję zdjęć z okresu
lat 20 i 30. Zachęcam do kontaktu ze mną pod numerem telefonu 508467405 lub do napisania do mnie na adres poczty
elektronicznej: krzyzanskimaciej@gmail.com.

Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego
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Armia niemiecka była w odwrocie, a przewaga armii radzieckiej była nie do powstrzymania. Wśród Niemców puszczykowskich panowała atmosfera wyczekiwania i zagrożenia. Już
na początku okupacji z puszczykowskich domów i willi wyrzucono Polaków. Na ich miejsce sprowadzono Niemców, którzy
się tutaj zadomowili. Pozyskane budynki przebudowali i dostosowali do swoich potrzeb. Na początku wojny Puszczykowskie
restauracje i pensjonaty działały, ale pod zarządem niemieckim. W 1944 roku większość restauracji, niektóre wille i kościół
zostały zamienione na magazyny. Niemcy planowali spalić je
przed przyjściem oczekiwanej ofensywy radzieckiej.
Z relacji rodziny i wspomnień niemieckiego komendanta
wojskowego w Puszczykowie, Wendelina Setza, wynika, że
Gertruda Rowecka odegrała bardzo ważną rolę w czasie ostatnich wojennych dni. Otóż Niemcy wiedząc o zbliżającym się
wojsku radzieckim planowali wycofanie się z Puszczykowa.
Jednak przedtem, zgodnie z otrzymanym rozkazem, mieli spalić budynki o strategicznym charakterze, rozpoczęli więc przygotowania do wykonania tego zadania. W tym czasie Gertruda
Rowecka zorganizowała spotkanie w swojej willi przy ulicy
Podleśnej (obecnie znajduje się tam Urząd Miasta) między
przedstawicielami wojska niemieckiego a działaczami polskimi
z Puszczykowa. Romuald Rowecki, syn Gertrudy, wspominał:
„W naszej willi przy ulicy Podleśnej spotkało się polskie podziemie pięć, sześć osób z komendantem niemieckim Wendelinem Setzem. Polacy powiedzieli mu, że jeśli nie spali Puszczykowa, to wyjedzie z Polski bez kłopotu. Niemiecki komendant
uzgodnił z tajną grupą, że nie wysadzi budynków w Puszczykowie i wyjechał. Przyszły nowe władze i tajna grupa błagała,
żeby nie wspominać nowym władzom o spotkaniu, bo to jest
bardzo niebezpieczne dla nich. Nastała nowa gmina i nowa
władza.
I sprawa ucichła. Jak twierdzi Józef Miszewski, w 1944 roku
mieszkanka Puszczykowa, Gertruda Rowecka, zdobyła informacje o planach spalenia Puszczykowa przez niemieckie oddziały wojskowe. Poprosiła Polaków o pomoc, wśród nich był
również Julian Lange. Niemiecki oddział miał za zadanie spalić
magazyny, które mieściły się w willach np. na ulicy Klonowej
czy w restauracji Leśnej. Przy stacji kolejowej magazynowano
również silniki do łodzi podwodnych. Pułkownik Julian Lange
zorganizował „grupę samoobrony”, w której był również Józef
Miszewski. Kryterium przynależności do grupy była znajomość
języka niemieckiego oraz odwaga. Grupa była skoszarowana
w jednej z willi. Lange odkomenderowywał nowych podwładnych do poszczególnych obiektów. Grupa przygotowana była
do gaszenia pożarów. Poszczególni członkowie grupy pełnili
dyżury po trzy, cztery osoby. Szybkość ofensywy radzieckiej
zaskoczyła Niemców, którzy nie zdołali, albo nie chcieli, wykonać rozkazów dotyczących spalenia Puszczykowa.
Kazimierz Perski wspomina, że Niemcy przyjechali do Puszczykowa jeszcze dzień lub dwa dni przed wyzwoleniem motocyklem z przyczepą oraz czołgiem i zawrócili koło gospodarstwa Kazimierza Czyża przy ulicy Poznańskiej. Armia Czerwona
wkroczyła do Puszczykowa 22 stycznia 1945 roku około 8 rano
od strony Łęczycy. Panowała wtedy zima, więc Rosjanie byli
zamaskowani i mieli białe mundury. Bogdan Ratajczak, Alfred
Ratajczak i Kazimierz Perski zaobserwowali wkraczające odziały w okolicy dzisiejszego ronda na skrzyżowaniu ulic Piaskowej
i Poznańskiej. Rosjanie wjechali do Puszczykowa na trzech
amerykańskich samochodach studebakerach. Rosjanie rozdawali konserwy z napisem „Made of Horse”.

historia

od koniec 1944 roku w Puszczykowie panowała atmosfera wyczekiwania. W Warszawie powstańcy
przegrali, a Niemcy spalili archiwa, biblioteki, budynki pozostawiając w stolicy morze ruin. Zginęło
200 tysięcy Polaków.

Jesienny sport szkolny

W
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raz z nowym rokiem szkolnym rozpoczęły się szkolne rozgrywki, organizowane przez Szkolny
Związek Sportowy.

Jako miasto mamy obowiązek przeprowadzić wśród naszych szkół eliminacje, dzięki którym wyłonimy szkoły, które
będą nas reprezentowały w rozgrywkach powiatowych, rejonowych i wojewódzkich. Już 25 września br. na Zakolu
Warty odbyły się eliminacje miejskie w sztafetowych biegach przełajowych. Wśród dzieci z roczników 2006 i młodszych do zawodów powiatowych awansowała Szkoła Podstawowa nr 2 z drużyną dziewcząt i Szkoła Podstawowa nr 1
z drużyną chłopców.
Wśród młodzieży z oddziałów gimnazjalnych i klas 7-8
najlepszą sztafetą dziewcząt okazał się zespół z Liceum
Ogólnokształcącego, przed Szkołą Podstawową nr 1, zaś
w kategorii chłopców awans wywalczyła Szkoła Podstawowa
nr 1, przed SP2.
16 października br. dzieci roczników młodszych szkół
podstawowych rywalizowały o awans do zawodów powiatowych w drużynowym tenisie stołowym. Zarówno wśród
dziewcząt , jak i chłopców zwycięstwo odniosły drużyny ze
Szkoły Podstawowej nr 1.
24 października odbyły się eliminacje miejskie w halowej
piłce nożnej, zarówno w kategoriach roczników 2003-2005
(Igrzyska Młodzieży Szkolnej) oraz 2006 i młodsi (Igrzyska
Dzieci). Młodzież rywalizowała na pełnowymiarowym boisku
w nowej hali widowiskowo-sportowej. Wśród roczników
„gimnazjalnych” zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 1, zaś
wśród roczników młodszych Szkoła Podstawowa nr 2.
Wszystkim dziękujemy za emocje, sportową postawę i udział w zawodach.

Joanna Hejnowicz/specjalista ds. sportu

rekord w wyciskaniu sztangi potwierdzony
Do Puszczykowa dotarło oficjalne potwierdzenie–certyfikat ustanowienia rekordu Polski
w godzinnym, zespołowym wyciskaniu sztangi. Ustanowił go 8 czerwca br. team w składzie: Mateusz Czerniak, Ksawery Mielcarek, Marek Kucz, Olek Sypniewski, Ryszard Zabrzewski, Przemysław Jakubowski, Piotr Hildebrandt, Jakub Sokół i pomysłodawca Robert Sokół. Po podniesieniu,
ponad 50-kilogramowej sztangi 3664 razy uzyskali ostatecznie wynik 184 356 kg.
Siłacze trenujący w puszczykowskim Ośrodku Impuls już drugi raz pobili rekord. W październiku ubiegłego roku ustanowili go w wyciskaniu sztangi o takiej samej wadze przez 24-godziny non
stop. Wówczas 10 zawodników wycisnęło ją 36 335 razy .
Gratulujemy, już oficjalnego rekordu i czekamy na kolejne.
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III Turniej halowej
piłki siatkowej

Ligi amatorskie
w Puszczykowie

W

Joanna Hejnowicz/specjalista ds. sportu
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września 2018 roku w hali widowiskowo-sportowej
w Puszczykowie odbył się III halowy Turniej Piłki Siatkowej. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem, do rywalizacji przystąpiło 12 zespołów. Zmagania sportowe trwały ponad siedem godzin, rywalizacja odbywała się na trzech boiskach. Poziom sportowy zespołów był zróżnicowany, ale chodziło głównie o dobrą zabawę przy siatce. Mecze półfinałowe
oraz o miejsce I i III, pomimo zmęczenia zawodników były bardzo wyrównane i zacięte, wszystkie kończyły się rezultatem 2-1
w setach. Zwyciężył zespół Max creative volley, na drugim miejscu była MS Active a na najniższym stopniu podium zameldował się zespół Mariusze siatkówki.
Klasyfikacja końcowa:
1. Max creative volley
2. MS Active
3. Mariusze siatkówki
4. RH Plus volley
5. MKS Puszczykowo
6. Dzika wataha
7. Acapulco
8. Kohorta
9 -12. Granowo, Atak Luboń, Delfin, Chocapick

red
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sezonie 2018/2019 w Puszczykowie ponownie ruszyły
dwie amatorskie ligi. Jedna w starej formule, druga
w nowej odsłonie. Grand Prix Zespołów Mieszanych w siatkówce rozgrywane jest od października 2018 do maja 2019. Mogą
w niej wystąpić drużyny, w skład których wchodzą zarówno
kobiety, jak i mężczyźni. Na boisku zawsze musi znajdować się
trzech mężczyzn i trzy kobiety. Siatka zawieszona jest na wysokości 235 cm. Obecnie do GP zgłosiło się osiem drużyn, tyle ile
maksymalnie – zgodnie z regulaminem – może liczyć ta liga.
Podczas poszczególnych turniejów drużyny rozlosowywane są
do grup, w których zespoły grają systemem „każdy z każdym”.
Po wyłonieniu najlepszych rozgrywane są półfinały, a następnie mecze o miejsce VII, V, III i finał. Drużyna, która zajmie
w turnieju pierwsze miejsce otrzymuje 8 punktów, drugie miejsce – 7 punktów, trzecie miejsce – 6 punktów itd. Zwycięzcą
całego Grand Prix zostanie drużyna, która finalnie zdobędzie
największą liczbę punktów.
W kilku ubiegłych sezonach w Puszczykowie rozgrywana
była Puszczykowska Liga Koszykówki. W tym sezonie przyjęła
ona nową formułę. Już jej nowa nazwa: Amatorska Liga Koszykówki Puszczykowo-Stęszew – wskazuje, że jest ona rozgrywana w dwóch gminach. Koszykarze jeden raz w miesiącu grają
w Puszczykowie, zaś drugi raz w Stęszewie. Dzięki temu zdecydowanie zwiększyliśmy ilość gier, co bardzo doceniają zawodnicy. Do ligi zapisało się również osiem drużyn, tak więc lista
jest zamknięta. Podobnie jak w przypadku siatkówki drużyny
są dzielone na grupy, następnie rozgrywane są półfinały, mecze o miejsca i finał. Amatorska Liga Koszykówki zakończy swe
rozgrywki w kwietniu 2019.
Zapraszamy do kibicowania!

Mistrzowskie wyścigi puszczykowian

P

uszczykowianie Dariusz Krupa i Marcin Fedder stanęli na podium Mistrzostw Polski w Wyścigach Samochodowych. D. Krupa wywalczył tytuł mistrzowski, a M. Fedder stanął na 3. stopniu podium zdobywając tytuł II wicemistrza.

w klasach DN-2 i DN-7 WSMP oraz tytuł II Wicemistrza Polski
Hour Race!
Gratulujemy i życzymy kolejnych udanych sezonów.
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Ostatnim akcentem zakończonego sezonu były finałowe
rundy Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski rozegrane w ostatni weekend września na Torze „Poznań”.
Dwukrotnie na najwyższym stopniu podium stawał, broniący tytułu Mistrza Polski, Dariusz Krupa (na zdjęciu obok), startujący w Dywizji Narodowej klasy 7, swoim wspaniałym i piekielnie mocnym Porsche 911 Carrera RS 3.0 z 1978 r. Te dwa
zwycięstwa przypieczętowały sezon i pozwoliły się puszczykowianinowi cieszyć z pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej mistrzostw w sezonie 2018.
M. Fedder miał podczas finałowej rozgrywki pecha. Jego
auto uległo awarii wykluczającej go z ostatniego wyścigu. Na
szczęście wcześniej zdobyte punkty w klasie 9 Dywizji Narodo–
wej pozwoliły wywalczyć tytuł II Wicemistrza Polski.
To nie jedyne sukcesy puszczykowskich kierowców. Mający
siedzibę w Puszczykowie wyścigowy zespół „Tor Poznań Track
Day Team”, do którego należą wymienieni wcześniej zawodnicy, wywalczył w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski tytuł Wicemistrza Polski w klasyfikacji Sponsorskiej a także
tytuł Wicemistrza Polski w klasyfikacji Sponsorskiej długodystansowych Mistrzostw Polski Hour Race. Jego członkowie
klasyfikacjach indywidualnych dodatkowo tytuły Mistrza Polski

Złoto dla Katarzyny Kędzierskiej

K

atarzyna Kędzierska, zawodniczka Akademii Judo Poznań,
uczennica SP nr 2 w Puszczykowie zwyciężyła w turnieju judo
zorganizowanym 13 października br. w Oleśnicy. Zawody odbywały się w ramach cyklu Super Liga Judo. K. Kędzierska pokonała w Oleśnicy wszystkie przeciwniczki, zdobywając złoty medal
w tej prestiżowej imprezie.
Super Liga Judo to zawody dla dzieci i młodzieży połączone
z warsztatami edukacyjnymi dla rodziców i trenerów. Ich formuła to cztery turnieje, odbywające się w czterech miejscowościach: Kobierzycach, Świdnicy, Oleśnicy oraz w Sobótce. W tej
dużej imprezie wzięło udział ponad 650 zawodników z 32 klubów z kraju i zagranicy. Projekt ma na celu integrację środowiska judo wspieraną przez kadrę trenerską i specjalistów, a jego
ambasadorem jest Rafał Kubacki, jeden z najbardziej utytułowanych judoków w Polsce, wielokrotny olimpijczyk oraz dwukrotny mistrz świata.
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Hala widowiskowo - sportowa
ul. Podgórna 21
62-040 Puszczykowo
BILETY 30 zł i 20 zł
Dostępne BMCAK ul. Rynek 15, Puszczykowo lub online Bilety 24
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