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WYDARZENIE

Festiwal uświetnili swoją obecnością Zastępca Burmistrza
Puszczykowa Pan Władysław Ślisiński, Przewodniczący
Rady Miasta Pan Zbigniew Czyż oraz Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu Pani Małgorzata Szczotka.

Do rywalizacji stanęło 13 szkół. Wysłuchaliśmy reprezen-
tantów Mosiny, Lubonia, Kórnika, Komornik, Stęszewa, Do-
piewa, Czapur, Krosna, Wir, Krosinka i oczywiście Puszczy-
kowa. Wystąpiło 35 uczestników, którzy zaśpiewali piosenki
z repertuaru dziecięcego i młodzieżowego.

Trudne zadanie stanęło przed jury w składzie: Zastępca Bur-
mistrza Władysław Ślisiński, Danuta Mankiewicz dyrektor Bib-
lioteki Publicznej Centrum Animacji Kultury oraz Maciej Ku-
backi zastępca dyrektora SP 2. Uczestnicy festiwalu prezentowali
niezwykle wysoki poziom artystyczny. Po długich naradach udało
się wyłonić zwycięzców, których listę prezentujemy poniżej.

W kategorii I (klasy 0 i I):
I miejsce – Oliwier Szymczak (SP Stęszew)
II miejsce – Weronika Kupaj (SP Komorniki)
III miejsce – Lena Ciemniejewska (SP Krosinko)
Wyróżnienie: Patrycja Szewczuk (SP 1 Puszczykowo)
Wyróżnienia dodatkowe: Bartosz Nowacki (SP Krosno),
Danuta Maćkowiak (SP Wiry), Marta Michalak
(SP 2 Puszczykowo).

W kategorii II (klasy II i III):
I miejsce – Martyna Wojciechowska (SP Krosinko)
II miejsce – Arkadiusz Płonczyński (SP Czapury)
III miejsce – Martyna Sykulska (SP 2 Puszczykowo)
Wyróżnienie: Joanna Cykowiak (SP 4 Luboń)
Wyróżnienia dodatkowe: Iga Miśkiewicz (SP 1 Puszczykowo)
Antonina Maćkowiak (SP Wiry), Karolina Madej
(SP 1 Puszczykowo).

W kategorii III (klasy IV–VI):
I miejsce – Aleksandra Idkowska (SP 1 Kórnik)
II miejsce – Zofia Makulska (SP 3 Luboń)
III miejsce – Sandra Madajczak (SP 2 Puszczykowo)
Wyróżnienie: Julia Peksa (SP Komorniki)
Wyróżnienia dodatkowe: Faustyna Szewczuk (SP 1 Puszczy-
kowo), Julia Chęcińska (SP 2 Luboń), IwetAnolue (SP Krosinko).

Zwycięzcy otrzymali puchary, prezenty, a wszyscy uczest-
nicy dyplomy oraz nagrody za udział.

Laureatom oraz wszystkim uczestnikom festiwalu serdecznie
gratuluję życząc dalszych sukcesów.

Organizator Festiwalu
Mirosława Przybylska

VII MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI MAŁOLATA

ROZŚPIEWANE MAŁOLATY
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Puszczykowie już po raz siódmy była organizatorem
Międzyszkolnego Fes=walu Piosenki Małolata, który odbył się w dniu 18 maja
2012r. Honorowym patronatem Fes=wal objął Burmistrz Miasta Puszczykowa
Andrzej Balcerek oraz Starosta Poznański Jan Grabkowski.
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RADA

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 21. SESJI RADY MIASTA
ODBYTEJ 29 MAJA 2012 R.

Uchwała Nr 142/12/VI
w sprawie: nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta

Puszczykowa” Panu Januszowi Napierale.

Uchwała Nr 143/12/VI
w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczyko-

wa” dla Pana Zenona Błądka.

Uchwała Nr 144/12/VI
w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla Mias-

ta Puszczykowa” Pani Alinie Rykowskiej-Zwolskiej.

Uchwała Nr 145/12/VI
w sprawie: sieci szkół podstawowych i prowadzonych przez

gminę publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych
szkół podstawowych w Puszczykowie oraz obwodów szkół
podstawowych.

Uchwała Nr 146/12/VI
w sprawie: sieci publicznych gimnazjów w Puszczykowie i ich

obwodów.

Uchwała Nr 147/12/VI
w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oce-

ny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach ini-
cjatywy lokalnej.

Uchwała Nr 148/12/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położone-

go w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, części dz. nr 563/1.

Uchwała Nr 149/12/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki nr

453/2 położonej w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka.

Uchwała Nr 150/12/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Pusz-

czykowo nieruchomości położonej w Puszczykowie, o po-
wierzchni około 0,0249 ha

Uchwała Nr 151/12/VI
w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyję-

cia jednolitego tekstu Statutu Związku.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 22. SESJI RADY MIASTA
ODBYTEJ 19 CZERWCA 2012 R.

Uchwała Nr 152/12/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położone-

go w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działki nr 1576/18
i części działki 1576/13.

CZERWCOWE
POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA

11 CZERWCA BR.
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA

– omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczy-
kowa za 2011 rok,

– zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: wyrażenia zgody
na dzierżawę gruntu, zmian w uchwale budżetowej, zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej,

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wy-
konania budżetu Miasta Puszczykowa za 2011 rok,

– absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wy-
konania budżetu Miasta za 2011 rok.

12 CZERWCA BR.
KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

– omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczy-
kowa za 2011 rok (w części dotyczącej oświaty, kultury i sportu),

– informacja dyrektorów placówek o wykorzystaniu środków
budżetowych 2012 na remonty i inwestycje w szkołach i Przed-
szkolu nr 3 (zaawansowanie prac),

– dyskusja nad projektem nowego Statutu Miasta Puszczykowa.
– Ekoinfo – ciąg dalszy dyskusji o wykorzystaniu tego punktu.

Uchwała Nr 153/12/VI
w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Pusz-

czykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r.

Uchwała Nr 154/12/VI
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finan-

sowego Miasta Puszczykowa za 2011 rok wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za
2011 rok.

Uchwała Nr 155/12/VI
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Pusz-

czykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2011 rok.

21. I 22. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
Nadanie tytułów Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa oraz Zasłużony dla Miasta Puszczykowa,
to jedne z najważniejszych uchwał podjętych przez radnych podczas 21. Sesji Rady Miasta Puszczykowa.
Podczas czerwcowego posiedzenia samorządowcy zdecydowali o udzieleniu burmistrzowi Andrzejowi
Balcerkowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2011 rok.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 23. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się
31.07.2012 r. o godz. 17 w sali sesyjnej w budynku B Urzędu
Miejskiego przy ul. Podleśnej 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 numerem
tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl
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DR INŻ. JANUSZ NAPIERAŁA
W latach 1990–2006 sprawował funkcję Burmistrza Miasta

Puszczykowa. Dzięki jego staraniom i zaangażowaniu w pracę
w Puszczykowie wybudowano sieć gazową, wodociągową i ka-
nalizacyjną, które zostały udostępnione wszystkim mieszkańcom.

Sprawując urząd burmistrza dr inż. Janusz Napierała dał się
poznać jako gospodarz dbający o Miasto i jego mieszkańców. Był
przeciwnikiem prywatyzacji szpitala, będąc jednocześnie zwo-
lennikiem przejęcia go przez powiat poznański. To m.in. dzięki
jego staraniom Puszczykowo jest udziałowcem spółkiAquanet,
w której posiada akcje o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.

Burmistrz Janusz Napierała szczególnie dbał o oświatę – mias-
to Puszczykowo było jednym z pierwszych miast, które do-
browolnie przejęło prowadzenie przedszkoli i szkół. Placówki
zostały wyremontowane i wyposażone w nowoczesne pomoce
naukowe, a dzieci miały możliwość korzystania z bezpłatnej nau-
ki tenisa i pływania w ramach zajęć wychowania fizycznego.

W rankingach ogólnopolskich, Miasto Puszczykowo kie-
rowane przez Burmistrza Janusza Napierałę plasowało się
wśród najlepiej rozwijających się samorządów. Kończąc
swoją pracę na tym stanowisku dr inż. Janusz Napierała prze-
kazał Miasto w pełni wyposażone w infrastrukturę, czyniącą
Puszczykowo miastem XXI wieku, a co najważniejsze utrzy-
mując finanse miasta bez zadłużenia. Za swoją działalność na
rzecz rozwoju samorządów zastał m.in. odznaczony przez Pre-
zydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Obchody 50-lecia nadania praw miejskich były
również okazją do wręczenia tytułów Honorowego
Obywatela miasta Miasta Puszczykowa, Panu
Januszowi Napierale oraz Zasłużonego dla Miasta
Puszczykowa dla Zenonowi Błądkowi i poktóre
w tym roku otrzymali Janusz Napierała i pośmiertnie
Alinie Rykowska-Zwolska. Poniżej prezentujemy
sylwetki wyróżnionych osób.

PUSZCZYKOWIANIE
NA MEDAL

PROF. ZENON BŁĄDEK
Wieloletni wykładowca Politechniki Poznańskiej oraz

specjalistycznych uczelni związanych z turystyką i hotelar-
stwem, w tym Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w War-
szawie. Jest wybitnym i cenionym specjalistą w zakresie obiek-
tów hotelowych i rekreacyjnych, autorem i współautorem wielu
publikacji i podręczników akademickich. Jego opracowania
z zakresu zagospodarowania przestrzennego, budownictwa
mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej zyskały uzna-
nie w kraju i poza granicami.

Poza sukcesami w pracy naukowej oraz działalnością pro-
jektową i urbanistyczną profesor Zenon Błądek jest aktywnym
działaczem społecznym zarówno na forum krajowym, jak i lo-
kalnym.

Wśród wielu inicjatyw, w których Profesor miał swój udział
należy wymienić:
• Budowę kościoła pw. św. Józefa w Puszczykowie – profe-

sor był jednym z pomysłodawców inicjatywy budowy nowej
świątyni w Puszczykowie, współtwórcą projektu oraz pro-
wadzącym i nadzorującym budowę kościoła.

• Sala im. Jana Pawła II – profesor był pomysłodawcą projektu
stworzenia sali, która stała się centrum społeczno-kultural-
nym dla mieszkańców.

• Promocja miasta Puszczykowa – profesor przyczynia się do
promowania Miasta w Polsce i na świecie, jest jednym z ini-
cjatorów Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich, któ-
rego kolejna edycja odbyła się w maju w Puszczykowie.

DR ALINA RYKOWSKA-ZWOLSKA
(1922–1999)

Wychowywała się w przedwojennej Warszawie, gdzie ukoń-
czyła szkołę podstawową i średnią.

W latach okupacji hitlerowskiej studiowała psychologię i fi-
lozofię na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim (1941–1943).
Pomagała Żydom z Getta, uczestniczyła w działalności kon-
spiracyjnej, brała czynny udział w Powstaniu Warszawskim.

Studia medyczne rozpoczęła tuż po wojnie w Warszawie,
by kontynuować je po przeprowadzce do Poznania. Tutaj
w 1952 roku ukończyła Akademię Medyczną.

Była wieloletnią mieszkanką Puszczykowa, gdzie na swo-
jej posesji w latach 60. i 70. prowadziła mały pensjonat – sa-
natorium, w którym leczyła swoich pacjentów, doceniając wa-
lory klimatyczne Puszczykowa, szczególną opieką otaczając
zwłaszcza tych uboższych.

Drugim jej „zawodem” była praca reżysera amatorskich ze-
społów teatralnych. Prowadziła kabaret studencki „Fafik”
na Politechnice Poznańskiej, kabaret pracowników służby
zdrowia „Złota kaczka” oraz kabaret kolejowy „Wesołe tory”.
Współpracowała z „Gazetą Puszczykowską” (lokalną gazetą wy-
dawaną w latach 80.), pisząc fraszki, felietony, przybliżając
mieszkańcom sylwetki postaci związanych z Puszczykowem
i Wielkopolskim Parkiem Narodowym.

Była współzałożycielką Towarzystwa Miłośników Pusz-
czykowa i Wielkopolskiego Parku Narodowego (była jego
wiceprezesem), Wielkopolskiego Klubu Ekologicznego oraz
Fundacji Ochrony Środowiska im. Antoniego Wiśniewskiego
– założyciela Muzeum Przyrodniczego w Puszczykowie. red

SAMORZĄD
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CENNE ABSOLUTORIUM

– Otrzymując absolutorium za wykonanie budżetu za 2010 r.
mówił pan, że traktuje je, jako zaliczkę na poczet działań
naprawczych, które ze wszystkimi pracownikami urzędu rozpoczął
pan wraz z objęciem funkcji burmistrza Puszczykowa.
19 czerwca 2012 r. radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę, którą
udzielili panu absolutorium za wykonanie budżetu za 2011 rok
czyli pierwszy pełny, w którym jest pan burmistrzem? Jak pan
finansowo ocenia miniony rok.

– Dla każdego burmistrza wójta i prezydenta otrzymanie od radnych
absolutorium, tym bardziej jednogłośne, bo w Puszczykowie nikt nie
był przecież przeciwko, jest sygnałem, że dobrze wykonuje powierzone
mu obowiązki. Dlatego wynik głosowania bardzo mnie cieszy.

Początek 2011 roku był jednak bardzo trudny. Musieliśmy przy-
gotować właściwie nowy projekt budżetu, gdyż przygotowany przez
poprzednie władze w bardzo wielu punktach był nie do przyjęcia.
Budżet minionego roku był naprawdę trudny, wymagający decyzji ta-
kich jak redukcja zatrudnienia czy obniżenia wynagrodzeń, budżet
w którym wydatki prawie na każde zadanie były mniejsze niż w la-
tach ubiegłych. Jednak udało się go wykonać, a nawet znacznie zmniej-
szyć deficyt, z planowanego 900 tysięcznego do zaledwie 36 tys. zł,
co oczywiście oznacza możliwość przeznaczenia tych 800 tys. zł na
dodatkowe inwestycje bądź spłatę długu. Jednocześnie chcę podkreślić,
że zmniejszenie wydatków na kulturę, sport czy działalność komu-
nalną związane było z racjonalizacją wydatków i w mojej ocenie nie
wpłynęło na jakość wykonywanych przez miasto zadań. Dodatkowo
w minionym roku wydatki miasta, na niektóre zadania wzrosły. Wyższe
o około 400 tys. zł były m.in. wydatki na oświatę związane z usta-
wowymi podwyżkami wynagrodzeń oraz na obsługę długu w zwią-
zku ze znacznym wzrostem zadłużenia w 2010 r. o 229 tys. zł.

Zaciskanie pasa nie oznaczało jednak, że niczego w mieście nie
budowaliśmy. W minionym roku zakończono budowę (rozpoczętą
w 2010 r.) ul. Gołębiej, zbudowano ul. Wrzosową. Inwestycje te po-
chłonęły około 2 mln zł. W ubiegłym roku musieliśmy też uregu-
lować zobowiązania za rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2.
Uważam, że ważną inwestycją była także budowa przytuliska dla psów
zrealizowana wspólnie z Gminą Komorniki.

– Ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r. wynika,
że dochody miasta zostały wykonane na poziomie 28,76 mln zł
czyli 96,5 % a wydatki na poziomie 28,8 mln zł czyli 93,7 %. Czy
Miasto robiło cokolwiek, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do
100 procentowego wykonania budżetu?

– Wpływ na niepełne wykonanie planu dochodów miało przede
wszystkim nie otrzymanie w 2011 r. dotacji z Urzędu Mar-
szałkowskiego na zrealizowanie „Przebudowy przyziemia budyn-
ku dawnej szkoły na potrzeby realizacji zadań Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej”. Pieniądze wpłynęły dopiero do budżetu
w 2012 r. Nie wykonaliśmy także planowanej sprzedaży mienia ko-
munalnego. Zamiast 1 mln zł udało się sprzedać działki o wartoś-
ci 700 tys. zł. Problemy ze sprzedażą mienia komunalnego są
jednak utrapieniem chyba wszystkich gmin w kraju. W 2011 r. prze-
prowadziliśmy 7 przetargów dotyczących 4 działek, z czego tylko

jeden zakończył się pozytywnie. W pozostałych przypadkach nie było
zainteresowania.

W minionym roku po raz pierwszy pozyskaliśmy też dochody
z tytułu opłaty adiacenckiej.

Działaniami mającymi zwiększyć dochody miasta była akcja in-
formacyjna skierowana do niezameldowanych mieszkańców. Z decyzjami
podatkowymi wysłaliśmy mój list do wszystkich osób mających
domy w Puszczykowie, a zameldowanych w innych miejscowościach
z prośbą o wskazanie jako miejsca zamieszkania Puszczykowa.
Udziały z podatku dochodowego i od osób fizycznych są bowiem naj-
istotniejszym źródłem dochodów Miasta. W 2011 r. stanowiły 45%
wszystkich jego dochodów. Natomiast jeśli chodzi o wydatki to ich niższe
wykonanie cieszy z tego względu, że dotyczy to wydatków bieżących
a nie majątkowych i wynika z działań oszczędnościowych.

– Czy udało się uregulować wszystkie zobowiązania Miasta,
które przeszły z roku 2010?

– Tak, Miasto nie ma już takich zobowiązań. Dzięki udanym ne-
gocjacjom z Aquanetem, udało się rozłożyć na korzystne raty spłatę
ok. 650 tys. zł długu za tzw. utrzymywanie w gotowości hydrantów.
W minionym roku spłaciliśmy połowę zobowiązań, a w tym resztę. Jed-
nocześnie w 2011 r. Urząd podjął działania sprawdzające, czy Mias-
to musi płacić za wszystkie hydranty, skoro część z nich jest nieczyn-
na. Następstwem tych działań była moja decyzja o dochodzeniu od
Aquanetu zwrotu części opłat. Po długich negocjacjach spółka zwró-
ciła nam 172 tys. zł.

– Miasto wyemitowało obligacje. Dlaczego nie skorzystało
z kredytu?

Miasto wyemitowało pierwsze w historii obligacje komunalne
o łącznej wartości 2 mln zł. Emisja ma na celu spłatę wcześniej za-
ciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu kredytów. To rozwiązanie
jest korzystniejsze, bo pozwala odroczyć spłatę wierzytelności o pięć
lat, co przy braku pieniędzy w kasie gminy jest bardzo ważne.

– Czy planowane w kwocie 13,7 mln zł zadłużenie na koniec
2012 roku jest dla Miasta Puszczykowa bezpieczne?

– W samorządach jako podstawowy wskaźnik oceny poziomu
zadłużenia stosuje się wskaźnik wielkości zadłużenia do dochodów.
Relacja ta w przypadku Miasta Puszczykowa na koniec bieżącego roku
planowana jest w wysokości 46%. Mimo tego, że jest to wartość dość
wysoka, zadłużenie na tym poziomie nie jest dla nas niebezpieczne.
Jeżeli uwzględnimy wysokość osiąganej obecnie nadwyżki operacyjnej
to nie mamy zagrożenia utraty płynności finansowej.

Należy też zwrócić uwagę na to, że aż 75 % dochodów to dochody
własne miasta co wyraźnie świadczy o jego dobrej kondycji finan-
sowej. Współczynnik ten jest dużo lepszy niż średnia krajowa. �

Z Andrzejem Balcerkiem, Burmistrzem
Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki
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JUBILEUSZ KRYSTYNY MIŁOBĘDZKIEJ
Puszczykowianka Krystyna Miłobędzka, znana i ceniona poetka
i dramatopisarka obchodziła 8 czerwca swoje 80. urodziny. W tym
szczególnym dniu z kwiatami i najserdeczniejszymi życzeniami
odwiedził ją Andrzej Balcerek Burmistrz Puszczykowa.

Dwa dni wcześniej jubilatka była bo-
haterką benefisu „Miło być Miłobędzką”
zorganizowanego przez Wydawnictwo
Poznańskie i Prezydenta Miasta Pozna-
nia w Teatrze Polskim w Poznaniu.

Szacowna jubilatka związana jest z na-
szym miastem od ponad 20 lat. Jako po-
etka debiutowała w roku 1960 cyklem
Anaglify. Jest autorką scenariuszy przed-

stawień teatralnych dla dzieci i prac
teoretycznych poświęconych teatrowi
dziecięcemu. Najwięcej z jej scenariuszy
zrealizował Teatr Lalki i Aktora Marci-
nek w Poznaniu.

W 2010 roku została uhonorowana
przez Radę Miasta Puszczykowa ty-
tułem Zasłużona dla Miasta Puszczyko-
wa. red

W ramach tej inwestycji zostanie
położona kanalizacja deszczowa, na-
wierzchnia z kostki typu pozbruk oraz
chodniki i ciąg pieszo-jezdny. Ulica ta
miała nawierzchnię gruntową i nie posia-
dała kanalizacji deszczowej. Prace są pro-
wadzone na odcinku 360 metrów. Har-
monogram robót zakłada, że zostaną one
ukończone do końca sierpnia tego roku.

Budowa ulicy Langego to nie jedyna
inwestycja drogowa prowadzona obec-
nie w Puszczykowie. Ekipy drogow-
ców pracują również na ulicy Matejki
i Nowowiejskiego.

Na pierwszej z wymienionych wyżej
ulic, ekipy wykonawcy weszły na plac
budowy na początku kwietnia. Inwestycją
objęty jest odcinek od ul. Prusa do ul.
Kościuszki.

Budowa tej ulicy to największą roz-
poczętaw tym roku inwestycja drogowa
w naszym mieście. Firma z Leszna wy-
buduje nie tylko nową nawierzchnie z
kostki typu pozbruk, wjazdy na poses-
je i chodniki, ale także położy kanali-
zację deszczową oraz niewielki parking
koło ulicy Kościuszki. Zakres robót
obejmuje ponadto przebudowę prze-

ZBUDUJĄ ULICĘ LANGEGO
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, prace związane z budowa ulicy
Langego rozpoczęły się na początku czerwca.

pompowni deszczówki, która popłynie
w stronę ulicy Dworcowej.

Kolejna ulica, na którą weszli pra-
cownicy wykonawcy to ul. Nowowiej-
skiego i fragment Wąskiej. W obu przy-
padkach zostanie wykonana nawierzchnia
z kostki typu pozbruk oraz kanalizacja-
deszczowa. red

UKŁADAJĄ ŚWIATŁOWÓD
W Puszczykowie trwa układanie światłowodu, dzięki któremu mieszkańcy
naszego Miasta otrzymają możliwość podłączenia się do sieci Inter-
netowej o wysokiej przepustowości. Inwestorem tego gigantycznego
przedsięwzięcia jest spółka Inea.

Aktualnie prace związane z układa-
niem kabla światłowodowego prowa-
dzone są na głównych ciągach ulicznych
miasta. Kiedy to zostanie zrobione eki-
py układające sieć przeniosą się na bocz-
ne uliczki. Realizacja tej inwestycji za-
planowana jest na wiele lat i była
poprzedzona także długimi przygoto-

waniami i ustaleniami na linii Inea –
Urząd Miejski. Zakres prac porówny-
walny jest, bowiem do tych, podczas któ-
rych wiele lat temu w Puszczykowie
układane były wodociągi, gazociąg czy
linie telefoniczne.

Światłowody układane są najczęściej
w chodnikach, a inwestor po zakończe-
niu każdego odcinka przywraca stan na-
wierzchni do pierwotnego kształtu. Aby
współpraca z Ineą przebiegała jak naj-
sprawniej Puszczykowo zatrudniło do-
datkowo inspektora nadzoru budowla-
nego, który na bieżąco kontroluje jakość
wykonywanych odtworzeń nawierzchni.

red
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POKONA RAKA
NA ROWERZE

le powikłań związanych z pooperacyjnym porażeniem, któ-
re chce przezwyciężyć organizując wraz z ojcem wyprawę
pt. „Właśnie zwyciężam ze swoim rakiem, czyli 10 000 ki-
lometrów na rowerze przez Australię”. Jazda na rowerze jest
bowiem jedną z lepszych form rehabilitacji powikłań Joa-
chima. Podczas rajdu będzie przez cały czas pod opieką me-
dyczną.

Tego dnia w Muzeum A. Fiedlera zjawiło się wielu wspa-
niałych ludzi. Polskie Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej
przygotowało pyszne potrawy z różnych stron świata. Roz-
koszne zapachy unosiły się w Ogrodzie Tolerancji, a przy ich
stoisku cały czas ustawiali się smakosze. Agnieszka Ostrows-
ka ubrała drzewa w piękne, osobiście zrobione na drutach stro-
je i zorganizowała warsztaty dzianinowe dla dzieci. Ola Mi-
chalska dzieliła się tajnikami malowania ikon, tym razem na
kamieniach. Na jej warsztaty załapali się nawet goście z Lao-
su i Kambodży. Alicja Musielak zmieniała dziecięce buzie w
groźne tygrysy czy urocze kotki, i malowała z nimi na mu-
ralu rozwieszonym między drzewami. Opowiadacze baśni ze
Stowarzyszenia Jeden Świat: Aneta, Magda, Ulisses i Nelly
przenosili słuchaczy swoimi historiami w różne egzotyczne
miejsca. Adam Wiśniewski, podróżnik, zapalony rowerzys-
ta poprowadził peleton z Poznania do Puszczykowa, prezen-
tował swoją ostatnią książkę Rowerem pisane: Mongolia, czy-
li drogi rzadko uczęszczane, a na koniec podarował Robertowi
rower, na którym przemierzył 13 000 km!

Carlos Ramirez z uczniami uświetnił całość przepięknym
koncertem gitarowym. Łukasz dostarczył mnóstwo frajdy
małym i dużym przewożąc ich swoją zabytkową Klementyną,
czyli Citroenem 2 CV. Grupa podróżników snuła niesamowite
opowieści z różnych stron świata w magicznej scenerii Ta-
jemniczego Świata Indian.

Informacji o przedsięwzięciu Joachima znajdziemy na:
www.dzo-dzobikeexpedition.com.pl �

Pokonał raka, a teraz po kilkunastomiesięcznej
rehabilitacji chce na rowerze pokonać Australię.

To właśnie na ten szczytny cel w Muzeum Arkadego Fied-
lera odbył się charytatywny „Piknik podróżniczy” zorgani-
zowany przez Roberta i Joachima Czerniaków oraz Funda-
cję Fiedlerów. Podczas pikniki udało się zebrać 2662 złote,
które zostały przekazane Joachimowi. Joachim cierpi na wie-

W piątek 18 czerwca w Auli Szkoły Muzycznej przy ul. Sol-
nej w Poznaniu chór pod dyrekcją Alicji Szelugi zaprezento-
wał licznie zgromadzonym gościom swój różnorodny reper-
tuar od gregoriańskich chorałów, hymn rotarian po fragmenty
musicali i muzyki ludowej. Koncertowi towarzyszyła wysta-
wa fotograficzna przedstawiająca życie klubu.

Następnego dnia w Jaszkowie odbyła się jubileuszowa ma-
jówka.

Obchody jubileuszu miały też swój cel charytatywny.
Środki uzyskane z koncertu oraz spotkania pozwolą na
współfinansowanie wyjazdu poznańskiego chóru Skowronki
do Portugalii.

Rotary Klub Poznań Puszczykowo jest jednym z ponad
32 000 klubów Rotary na świecie, nasi członkowie to zaled-
wie garstka z 1 200 000 rotarian z 170 krajów. W ciągu 10 lat

10 LAT ROTARY CLUB POZNAŃKPUSZCZYKOWO
Koncertem Chóru Dziewczęcego SKOWRONKI Rotary
Club Poznań-Puszczykowo rozpoczął obchody
jubileuszu 10-lecia swego powstania.

działalności, udało się nam pozyskać ponad 800 tys zł. na cele
charytatywne. Celem działalności Klubów Rotary jest wspie-
ranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i war-
tościowych przedsięwzięć. red
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– Temat spotkanie specjalnie jest nieco prowokacyjny.
Wszystko po to, aby zachęcić do dyskusji. Chcemy jednocześnie
jasno określić priorytety działania, przekazać zasady, który-
mi kierujemy się w działaniu. Porozmawiajmy o problemach,
ale liczymy także na Państwa dobre rady dla rady – mówił rad-
ny Paweł Rochowiak, który wcielił się w rolę prowadzącego
spotkanie.

Problemów zgłaszanych przez mieszkańców oczywiście nie
brakowało. Zgodnie z przypuszczeniami, jednym z głównych
był problem z utwardzeniem i budową ulic. Puszczykowianie
pytali o wiele innych spraw. Interesowali się przyszłością te-
renów Centrum Aniamacji Sportu przy ul. Kościelnej, goto-

RADY DLA RADY
„Rady dla rady” pod takim hasłem radni
z Puszczykowa zorganizowali spotkanie
z mieszkańcami tego miasta. Z zaproszenia
skorzystało kilkudziesięciu mieszkańców, którzy
szczelnie wypełnili salę Biblioteki Miejskiej Centrum
Animacji Kultury.

wości szkół na przyjęcie 5-latków, wykorzystanie przystani ka-
jakowej na Warcie i wiele innych.

Wszystkie pytania zostały skrupulatnie zanotowane. Po usys-
tematyzowaniu trafią do Internetu. Radni zapowiedzieli bowiem,
że zamierzają stworzyć internetowa platformę komunikacji
z mieszkańcami – rodzaj forum internetowego z radnymi. To
rozwiązanie pozwoli na szybszy i lepszy kontakt na płaszczyźnie
radni – mieszkańcy. red

BURSZTYNOWY MOTYL
ZA „LALKI W OGNIU”

Paulina Wilk otrzymała Bursztynowego Motyla za książkę
"Lalki w ogniu. Opowieść z Indii", będącą podsumowaniem
ponad ośmiu lat jej wyjazdów do Indii. Głównymi bohatera-
mi książki są Hindusi, przedstawieni przez pryzmat wykony-
wanych przez nich codziennie czynności.

Zdaniem jury książka Wilk zdecydowanie wyróżniała się na
tle innych, ocenianych w tym roku pozycji.

Paulina Wilk jest reportażystką, recenzentką i felietonistką.
Jej twórczość to głównie reportaże i eseje o światowych met-
ropoliach, globalnym ubóstwie, sytuacji kobiet. Pracowała m.in.
w Indiach, Chinach, Kenii, Brazylii i Izraelu.

Paulina Wilk, autorka książki "Lalki w ogniu", została
tegoroczną laureatką nagrody „Bursztynowy Motyl”.
Nagroda przyznawana jest dla autora najlepszej
polskiej książki podróżniczej roku. Tradycyjnie
została wręczona w Muzeum Pracowni Literackiej
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

Przed P. Wilk Bursztynowego Motyla otrzymali m.in.: Mar-
tyna Wojciechowska, Jerzy Kukuczka, Marek Kamiński,
Marcin Kydryński, Ryszard Kapuściński, Wojciech Cejrow-
ski i Beata Pawlikowska.

Konkurs na najlepszą książkę podróżniczą roku zainicjowała
w 1996 Biblioteka Raczyńskich. red

Informujemy, że Fundacja dla Zwierząt Animalia z siedzibą w Poznaniu, w okresie od 15.05.2011 r.
do 14.05.2012 r., w wyniku organizowanych i przeprowadzanych zbiórek publicznych na terenie miasta
Puszczykowa zebrała łącznie kwotę 2.275,38 zł. Zebrane środki Fundacja przeznaczyła na realizację celów
statutowych – pomoc bezdomnym zwierzętom. Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy.
Bez Państwa pomocy nie dalibyśmy sobie rady. Zachęcamy do wsparcia działań naszej Fundacji, do pomocy
– www.fdz.animalia.pl lub fdz.animalia@wp.pl.
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o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego
w północnej części miasta w rejonie ulic:
Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – STREFA A1.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) (w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 października 2010 r.) w związku z przepisem
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130,
poz. 871), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.

Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Nr 82/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r.
zmienionej uchwałą Nr 297/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz uchwałą Nr 38/11/VI
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 2011r, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej
części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – STREFA A1 wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 19.06.2012 roku do 18.07.2012 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
przy ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.06.2012 r.
o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
9.08.2012 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

STRAŻACKIE ŚWIĘTO
9 czerwca 2012 roku puszczykowscy strażacy ochotnicy świętowali
pierwszą rocznicą założenia jednostki w naszym mieście.

Obchody rozpoczęło złożenie mel-
dunku oraz wciągnięcie flagi Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP na
nowy maszt.

Podczas uroczystości odczytany zos-
tał Rozkaz Naczelnika oraz wręczono za-
świadczenia o ukończeniu Kursu Pod-
stawowego Strażaka-Ratownika druhom
z OSP Puszczykowo. Za wzorową
postawę wyróżniona została również
młodzież z Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej, której nadano Brązowe Od-
znaki MDP.

Na koniec uroczystości Burmistrz
Andrzej Balcerek i Prezes OSP Pusz-
czykowo Gniewko Niedbała posadzili
drzewko przekazane przez władze mias-
ta podczas grudniowego spotkania opłat-
kowego. Na koniec wszyscy zasiedli
przy strażackim poczęstunku.

Całość obchodów odbyła się przy ul.
Nadwarciańskiej na działce użytkowanej
przez OSP Puszczykowo.

Na uroczystość przybyli m.in: Poseł na
Sejm RP Bożena Szydłowska, Członek
Prezydium Zarządu Oddziału Woje-

wódzkiego ZOSP RP druh Dariusz Pie-
chocki, Burmistrz Miasta Puszczykowa
Andrzej Balcerek, Przewodniczący Rady
Miasta Puszczykowa Zbigniew Czyż
wraz z radnymi: Elżbietą Czarnecką
i Pawłem Rochowiakiem. red
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Już przed południem świętować zaczęli
sportowcy, którzy rywalizowali na kor-
tach, boiskach i w salkach puszczykow-
skich szkół podstawowych. Odbyły się
turnieje piłki nożnej, rozgrywki tenisa
ziemnego, bieg przełajowy, turniej brydża
i szachowy, a także turniej piłki plażowej
i piłki koszykowej.

O godzinie 11, ulicami naszego mias-
ta przemaszerowała barwna kolumna, na
czele, której szli muzycy orkiestry dętej
Ochotniczej Straży Pożarnej z Murowa-
nej Gośliny. Dalej można było podziwiać
jeźdźców Ochotniczego Reprezentacyj-
nego Oddziału Ułanów Miasta Poznania
pod dowództwem Romana Kusza oraz
młodzież z puszczykowskich szkół.

Pokazy umiejętności jeździeckich
Amazonek były pierwszym punktem
programu Dni Puszczykowa, które od-
bywały się na terenie Centrum Animacji
Sportu. Kadryl w wykonaniu kilkunas-
toosobowego oddziału zrobił na wszyst-
kich olbrzymie wrażenie. To było jednak
dopiero przedsmak tego, co chwilę pó-
źniej zaprezentowali ułani. Pokazy umie-
jętności władania bronią, szarże w tym
przez płonące bele słomy zapierały dech
w piersiach.

Jednak hasło do oficjalnego rozpo-
częcia Dni Puszczykowa dali Bracia
Kurkowi salwą ze swojej armaty wiwa-
tówki, którą wystrzelili po przemówieniu
Andrzeja Balcerka, Burmistrza Pusz-
czykowa.

Największą atrakcją dla najmłodszych
oraz całych rodzin był koncert Arki Noe-
go, której występ zawsze gromadzi rze-
sze fanów w każdym wieku. Dla najmłod-
szych przygotowano jeszcze wiele innych
atrakcji, jak chociażby bezpłatne karuzele,
kolorowe zjeżdżalnie czy możliwość
„wyszalenia się” w basenie z piłeczkami.
Dzieci mogły także korzystać z prze-
jażdżek na kucykach oraz interaktywnych
zabaw, na które zapraszała Anna Zi-
mowska, a także stoiska organizacji En-
ter-Art, Fundacji Polskich Kawalerów
Maltańskich i Fundacji My Dzieciom.

Świętowanie nie mogłoby się odbyć
bez zaprezentowania aktywności na-
szych mieszkańców. To między inny-
mi występy grupy gitarowej pod
kierownictwem Carlosa Ramireza, wy-
stępy wokalne laureatów Międzyszkol-
nego Konkursu Piosenki Małolata oraz
występy taneczne grup warsztatowych
z BMCAK.

DNI PUSZCZYKOWA
W pierwszą sobotę czerwca Puszczykowo obchodziło swoje wielkie
święto, będące kulminacją obchodów 50-lecia nadania praw miejskich.

Przez cały czas trwał piknik puszczy-
kowskich organizacji pozarządowych,
w ramach, którego można było zapoznać
się z ich bogatą ofertą. Przy stoisku Sto-
warzyszenia Przyjaciół Puszczykowa
można było obejrzeć nowe publikacje
i twórczość puszczykowskiej artystki
Marii Gostylli–Pachuckiej, poznać mias-
to partnerskie Chateaugiron oraz zapoznać
się z możliwością nauki języka francu-
skiego organizowaną przez Stowarzy-
szenie Puszczykowo–Chateaugiron. Przy
stoisku Fundacji Aktywności Lokalnej
wszyscy zainteresowani mogli nauczyć
się, jak wiązać chusty do noszenia dzie-
ci, a dzięki uprzejmości mosińsko-pusz-
czykowskiego koła pszczelarzy, można
było zakupić świeże miody i podglądać
pracę pszczół w „żywym” ulu.

Oprócz strawy duchowej organiza-
torzy nie zapomnieli też o ciele. Po za-
bawie można było skosztować wspa-
niałych dań z grilla, zjeść bezpłatną,
przepyszną grochówkę z wojskowej
kuchni polowej. Dla łasuchów były
oczywiście lody i gofry.

Obchody 50-lecia nadania praw miej-
skich były również okazją do wręczenia
tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Pusz-
czykowa”, które w tym roku otrzymał Ja-
nusz Napierała oraz Zasłużony dla Mias-
ta Puszczykowa przyznany Zenonowi
Błądkowi i pośmiertnieAlinie Rykowskiej
Zwolskiej (sylwetki nagrodzonych osób
prezentujemy na stronie 4).

Wieczór zaczęliśmy od wysłuchania
koncertów puszczykowskich zespołów.
Na scenie prezentowali się: The Brea-
kaway, Grass Machine, Federation of
Green Carots, które cieszą się dużym za-
interesowaniem fanów mocniejszego
brzmienia.

Prawdziwe tłumy zebrały się, aby
wysłuchać, doskonale znaną puszczy-
kowianom i nie tylko, Luxtorpedę.

Po pełnym energii występie muzyków
Luxtorpedy, na scenie pojawiła się ko-
lejna gwiazda wieczoru Małgorzata
Ostrowska, która wystąpiła w gronie
przyjaciół, Marka Jackowskiego, An-
drzeja Sobczaka oraz Roberta Friedricha.

Sobotnią imprezę zakończyła dysko-
teka pod gwiazdami.

Do niedzieli świętowanie przedłużyli
natomiast wędkarze, którzy w pięknej
scenerii nad rzeką Wartą zorganizowali
zwody. red
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INFORMACJE

WAKACYJNA OFERTA
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ

W PUSZCZYKOWIE

Propozycja dla dzieci:

• Zajęcia Ruchowe prowadzone przez pracowników firmy
Socatos – Piłkarskie Maluchy (wiek: 1–7)

• Poranki z bajką – wyświetlanie popularnych bajek,
projekcja bajek dla najmłodszych

• Spotkania z teatrem
• Esy Floresy – zajęcia plastyczne (60 zł./1 osoba

8 spotkań – cena zawiera zakup materiałów)
• Zajęcia taneczne (50 zł./1 osoba 8 spotkań)
• Maluchowanie
• Warsztaty dwutygodniowe dla dzieci w wieku 6–10

pt. „Klub detektywistyczny BAJKA”
(20.08.2012–31.08.2012, 20 zł./ 1 osoba 1 tydzień)

Każdego, kto ma ochotę ciekawie i kreatywnie
spędzić czas wakacyjny nie wyjeżdżając
z Puszczykowa, zapraszamy serdecznie
do Biblioteki Miejskiej. Propozycja dla młodzieży:

• Filmowe czwartki
• Esy Floresy – zajęcia plastyczne (60 zł./

1 osoba 8 spotkań– cena zawiera zakup materiałów)
• Zajęcia taneczne (50 zł./ 1 osoba 8 spotkań)

Propozycja dla dorosłych
• Fizjoterapia
• Joga
• Dwutygodniowe kursy tańca towarzyskiego

(200 zł./para 6 spotkań)
• Dwutygodniowy kurs tańca Solo Latino

(100 zł./ 1 osoba 6 spotkań)
• Zumba (100 zł./ 1 osoba 6 spotkań)
• Dwutygodniowe Kursy Decoupage

(150 zł./ 1 osoba 6 spotkań – cena zawiera zakup
materiałów)

• Dwutygodniowy kurs komputerowy
(100zł./ 1 osoba 6 spotkań)

Szczegółowe informacje
pod numerem telefonu (61) 819 46 49.

Zapraszamy!!!

W dniach 02–06 lipca w godz. 9.00 –
13.00 organizatorzy zapraszają dzieci na
półkolonie. W programie zajęcia pla-
styczne, muzyczne, gry, zabawy, nie-
spodzianki.

Zapisy pod numerem 606 689 547.
Od września Klubik Sówka rozpocz-

nie cotygodniowe zajęcia, w każdą rodę
w godz. 16.00–18.00. Dzieci mogą liczyć
na: pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia
plastyczne, ruchowe, gry i zabawy, pro-
wadzone będą przez pedagogów, psy-
chologów i wolontariuszy.

Serdecznie zapraszamy
rodziców i dzieci !

Działalność świetlicy współfinanso-
wana ze środków Urzędu Miasta w Pu-
szczykowie. Działania świetlicy skiero-
wane będą na pracę zespołową dzieci
z wyeliminowaniem agresji, nakierun-
kowane na kształtowanie postaw i od-
powiedzialności oraz integracja ze śro-
dowiskiem w którym żyją co pomoże
ograniczyć nieakceptowane postawy wś-
ród dzieci i młodzieży. red

KLUBIK SÓWKA ZAPRASZA
Parafia Rzymsko – Katolicka pw. MBW w Puszczykowie wraz z Caritas
rozpoczyna działalność zajęć świetlicowych dla dzieci w Domu
Parafialnym pod nazwą „KLUBIK SÓWKA ”.

PRZYGODY
MAŁPKI
FIKI MIKI

4 lipca br. w ramach letnich
Spotkań z Teatrem dla dzieci
zobaczymy przedstawienie
„Przygody Małpki Fiki Miki”.
Spektakl rozpocznie się
o godz. 11.00 w Bibliotece
Miejskiej im. M. Musierowicz
w Puszczykowie, ul. Wysoka 1.
Bilety w cenie 5 zł.

Zapraszamy!
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OŚWIATA

ZAKOŃCZYLI V SEMESTR

i Dziennikarstwa w Poznaniu pani
Magdalena Heimrath Nie zabrakło także
podziękowań pani dr Moniki Stefaniak za

najliczniejszy udział w prowadzonych
przez nią zajęciach z fizjoterapii. Na-
stępnie specjalnie dla wszystkich przy-

byłych z wykładem
pt. „Polityka his-
toryczna w obliczu
wstąpienia Polski
do UE” wystąpił
prof. dr hab. Karol
Olejnik. Po uczcie
intelektualnej na-
stąpił czas na ucztę
muzyczną. Na sce-
nie wystąpiły
studentki Studia
Aktorskiego Teatru
Polskiego w Poz-
naniu, które przy

Uczniowie klasy 5a Szkoły Podstawowej nr 1
w Puszczykowie zajęli I miejsce w rejonowym
konkursie „Supermózgi”. Reprezentacja SP nr 1
wystąpiła w składzie w składzie: Gabriela
Grzebielucha, Wojciech Makosz, Andrzej Biernacki.

Emocji było co niemiara, ponieważ ostatecznie doszło do
dogrywki i o I miejsce walczyliśmy z Kórnikiem. Mimo, iż na-
sza drużyna była osłabiona (jeden uczestnik nie dotarł), oraz
składała się z uczniów piątej klasy (reszta uczestników to szós-
toklasiści) – udało się! Tym bardziej gratulujemy zasłużonym
zwycięzcom. Dziękujemy również organizatorowi konkursu
panu Andrzejowi Szymankiewiczowi oraz pani Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie za gościnne przyję-
cie i miłą atmosferę. Dominika Musiał

PIERWSI W SUPERMÓZGACH!

W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
„Kangur”, który odbywa się zawsze w połowie marca,
uczestniczą uczniowie z blisko 50 państw świata.

W tegorocznej edycji brało udział ponad 300 tysięcy Pola-
ków, wśród nich trzydzieścioro ośmioro uczniów klas III – VI

WYNIKI KANGURA W SP NR 2 ze Szkoły Podstawowej nr 2. Organizatorzy nagrodzili tytułem
„bardzo dobry’ Michała Golańskiego z kl. III b, oraz przyzna-
li wyróżnienia dla Antoniego Foryckiego z kl. III b (kategoria
Maluch) i Wojciecha Wierzchowieckiego z kl. V b (kategoria
Beniamin).

Za zmagania w konkursie, wszystkim uczestnikom należą
się gratulacje!

Agnieszka Frąckowiak

30 maja Studenci Akademii Seniora oficjalnie zakończyli kolejny, piąty
już semestr swoich zajęć. Wśród zaproszonych gości gratulujących
naszym studentom kolejnych sukcesów był Burmistrz Miasta
Pan Andrzej Balcerek, a także przedstawicielka naszej uczelni
partnerskiej – Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych

akompaniamencie muzycznym Piotra
Żukowskiego wykonały piosenki

z repertuaru Kabaretu Starszych Pa-
nów. Imprezie towarzyszył wernisaż
wystawy prac studentów z warsztatów ry-
sunku i malarstwa, prowadzonych przez
Agnieszkę Jagiełło. Wystawa nosi tytuł
„Kopia Mistrza”, są to kopie obrazów
Claude’a Moneta, które co najmniej do
końca wakacji można podziwiać w hal-
lu biblioteki. BMCAK
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ROZMAITOŚCI

W STAREJ CHACIE KOWALA

Wujek Krzysiu opowiedział im o tym,
jak się dawniej na wsi żyło, mieszkało i
pracowało. Dzieci odwiedziły kuźnię,
gdzie z zainteresowaniem obserwowały,
jak powstaje podkowa. Pomiędzy ude-
rzeniami młotem o kawałek rozgrzanego
metalu na kowadle z zainteresowaniem
wsłuchiwały się w opowiastki wujka
Krzysia. Dowiedziały się i zobaczyły na
własne oczy, jak to się dawniej prasowało
i co to jest dusza żelazka. Każda klasa do-

W słoneczne, piątkowe przedpołudnie, 25 maja 2012 roku uczniowie
klas Ic, 0b i 0c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie odwiedzili
100-letnią chatę kowala w Kluczewie.

stała też podkowę na szczęście. Dzieci
poznały babcię Teresę, która w trakcie ich
wizyty w gospodarstwie przędła wełnę na
kołowrotku. Wujek Krzysiu pokazał, jak
wygląda wełna nim zrobi się z niej skar-
petki, czapkę lub sweterek. W trakcie po-
bytu w gospodarstwie nie zabrakło cza-
su na swobodne bieganie. Kto chciał mógł
przejechać się na hulajnodze, wózku,
rowerku lub pobujać się na koniku na bie-
gunach. Dodatkową atrakcją było pie-

czenie kiełbasek nad ogniskiem. Mali goś-
cie zostali poczęstowani także słodkimi
rogalikami. Dzieci brały udział w prze-
jażdżkach bryczką i na przyczepie trak-
tora. Największą radość sprawił dzieciom
jednak kontakt ze zwierzętami. Space-
rujące po podwórku kozy, baran i kró-
liczki, które dzieci mogły tulić i wozić
w wózeczkach wywoływały olbrzymią ra-
dość. Niejeden uczestnik wycieczki zos-
tał oblizany przez krowę, a wielu tego dnia
nie tylko zobaczyło, ale i po raz pierwszy
w życiu pogłaskało prosiaka. A.L.

Uroczystości te postanowiono ob-
chodzić przy ognisku, ponieważ po-
wszechnie uznawane jest za symbol
ciepła, bliskości, domu i więzi rodzin-
nych. Pomysł okazał się świetny. Spot-

RODZINNIE PRZY OGNISKU
1 czerwca 2012 roku, na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowego Wielspin w Puszczykowie odbyło się okolicznościowe
spotkanie uczniów i rodziców kl. 0b i 0c ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Puszczykowie. Okazją do tego spotkania były: Dzień Dziecka, Dzień
Mamy i Taty.

kanie rozpoczęło się programem arty-
stycznym. Piosenki, wiersze oraz laurki
i prezenty dla rodziców wywołały wie-
le radości po obu stronach. Mamusie
otrzymały słonika w słoiku z brokatem
na szczęście, a tatusiowie krawaty. Był
jeszcze wspólny prezent dla wszystkich.
Każda rodzinka dostała doniczkę z ma-
leńką roślinką. W szkole na zajęciach
dzieci posadziły pomidory. Teraz razem
z rodzicami będą się nimi opiekować w
domach, będą je hodować, aby rozwijały
się, dojrzewały, a w końcu zaowocowały.
Pieczenie kiełbasek, wspólne pląsy, śpie-
wy przy akompaniamencie gitary oraz
konkursy z nagrodami miały wielu ama-
torów. A nie było łatwo, w jednym z nich

sprawdzana była wiedza rodziców na te-
mat własnych dzieci. Były pytania: o ulu-
biony kolor, zabawkę i bajkę dziecka oraz
o to kim chce zostać w przyszłości. Nie
zabrakło też konkurencji, w których
dzieci musiały wziąć udział z rodzicami,
polegające m.in. na odgadywaniu po-
plątanych tytułów bajek, jak najdłuższym
odbijaniu piłki plażowej lub kto dłużej bę-
dzie skakał na skakance. Na miejscu była
też możliwość przejażdżki konnej. Naj-
ważniejsze jednak, że pogoda i humory
dopisały! A.L.
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IV PIKNIK NA KOŃSKIEJ POLANIE
W piątkowe przedpołudnie, 1 czerwca 2012 roku, z okazji Dnia Dziecka
odbył się ,,IV Piknik na Końskiej Polanie”. Organizatorem imprezy, która
odbyła się na terenach Fundacji Stworzenia Pana Smolenia
w Baranówku koło Mosiny był Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Mosinie. Partnerami wspierającymi organizację
imprezy byli: Powiat Poznański, Fundacja Stworzenia Pana Smolenia,
Klub Sportowy Warta Poznań, Family House oraz Studio Jack.

Impreza miała charakter integracyjny,
oprócz podopiecznych Specjalnego Oś-
rodka Szkolno-Wychowawczego w Mo-
sinie i Fundacji Stworzenia Pana Smo-
lenia uczestnikami byli uczniowie klas 0b,
0c i IIb ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Puszczykowie. Uczestnicy wracali
do domów pełni wrażeń. Pomalowane,
roześmiane twarze i balony w ręku mie-
li, gdy w drodze powrotnej wymieniali
to, co podobało się im najbardziej. Tych
z zacięciem sportowym, najbardziej za-
chwycił bezpośredni kontakt z piłkarza-
mi Warty Poznań i konkursy, w których
mogli wziąć udział. Innych konie, a mo-
gli je nie tylko podziwiać, gdy wycho-
wankowie Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego zademonstrowali
swoje umiejętności w jeździe ułańskiej,
ale i pogłaskać i przejechać się bryczką,
a odważniejsi nawet wierzchem. Można

było również odwiedzić stajnie, a przy
okazji przyjrzeć się na znajdujących się
tam stanowiskach ceramicznych, jak
pracuje się na kole garncarskim i jak
powstają przepiękne dzieła z gliny. Kto
mógł „przybijał piątkę” Dinusiom-War-
tusiom, którzy rozdawali białe i zielone
balony z logo Klubu Sportowego Warta
Poznań. Nie zabrakło amatorów kiełba-
sek z grilla i ogniska, ale był też smalec
i kiszone ogórki. Miłą niespodziankę
przygotowała dla dzieci straż pożarna.
Nie tylko można było wsiąść do wozu
strażackiego i włączyć syrenę, ale przy-
mierzyć hełm strażacki i podlać las ze
strażackiego węża. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się także występy tań-
ca dziewcząt. Pokaz był efektem zajęć
prowadzonych w ramach warsztatów
tańca. Świetnie zaprezentował swoje
umiejętności również zespół muzycz-

ny Boombanda ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego. Rozjeżdżając
się do domów wszyscy żałowali, że
muszą wracać. A.L.

W majowym numerze Echa Puszczykowa
informowaliśmy o sukcesie uczniów Szkoły
Podstawowej nr 2 w im. Powstańców Wielkopolskich
w Międzygminnym Konkursie „Obycie umila życie”.
Przypominamy, że zdobyli oni III miejsce.

W tym samym konkursie uczestniczyło także Gimnazjum
nr 1 im. Alberta Einsteina. W skład reprezentacji gimnazjal-
nej wchodziły uczennice klasy IIa: Kinga Kuśnierz, Maria Ma-
tuszewska, Adrianna Szłapka, Olga Ciura (rezerwowa).

Dziewczęta spisały się fenomenalnie i obroniły honor
szkoły, zajmując pierwsze miejsce w grupie gimnazjów. Na dru-
gim miejscu znalazło się gimnazjum w Nochowie, a na trze-
cim w Pecnej. Opiekunem grupy gimnazjalnej z Puszczyko-
wa była Beata Łukowiak.

Wszystkim dziewczętom oraz ich opiekunom jeszcze raz ser-
decznie gratulujemy. red

OBYCIE UMILA ŻYCIE
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SPORT

LAS PUSZCZYKOWO W OKRĘGÓWCE
Zwycięstwem 2:0 nad Dyskobolią Grodzisk Wlkp.
Piłkarze Lasu Puszczykowo trenowani przez Łukasza
Wojciechowskiego po raz pierwszy w 30.letnie
historii wywalczyli awans do klasy okręgowej.

W drodze po awans piłkarze Lasu rozegrali 26 spotkań wy-
grywając 18 z nich. Zdobyli 57 pkt wyprzedzając o dwa pkt
Lipno Stęszew, z którym dwukrotnie zremisowali 2:2. W całym
sezonie strzelili 86 bramek tracąc 36. Najwyższą wygraną od-
nieśli w meczu z Piastem Jabłonna, którego pokonali 10:0. Wię-
cej bramek padło jedynie w meczu rozegranym z TS Gminy
Kamieniec wygranym przez Las 6:5.

Jak napisał w liście nadesłanym do redakcji „Echa Pusz-
czykowa” Leopold Lipiński założyciel klubu, oraz jego piłka-
rza i działacza historia Lasu zaczęła się w 1976 roku na osied-
lu Niwka. Grali na boisku zbudowanym przez siebie przy
udziale zakładów pracy.

– Trzeba zauważyć, że w klubie zawsze byli ludzie bez koń-
ca oddani działalności: Zdzisław Stróżyk, Ryszard Jackowiak,
Stefan Maćkowiak, Małgorzata Kowalkiewicz, Miron Skołuda,
którzy poświęcali cały swój wolny czas działając w klubie – pi-
sze L. Lipiński.

– Jestem z was dumny, z tych na boisku i z tych poza nim.
Ja pękam z dumy, że te 30 lat mojej pracy nie wyrzuciliście

w błoto tylko podnieśliście rękawice. Dziękuje zawodnikom,
dziękuje działaczom dziękuję wszystkim, którzy nam poma-
gali – podsumowuje awans swojej ukochanej drużyny jej
założyciel. red

Jedynka na Zielonej Szkole

CZEKALIŚMY NA TEN WYJAZD TRZY LATA,
ALE BYŁO WARTO!
21 maja wyruszyliśmy nad morze. Podczas
pierwszego postoju w Nowinach Wielkich stanęliśmy
oko w oko z dinozaurami w Parku Dinozaurów,
a nieco później w „małpim gaju” w Klińsku
doskonaliliśmy naszą i tak już wspaniałą sprawność
fizyczną. Późnym popołudniem dotarliśmy do
Międzywodzia, gdzie zamieszkaliśmy w domu
wypoczynkowym „Międzycechowy”.

Przez pięć dni zwiedziliśmy prawie każdy centymetr wy-
brzeża do Świnoujścia do Kołobrzegu.

Zdobyliśmy trzy latarnie: w Niechorzu, Kołobrzegu, no i oczy-
wiście najwyższą na polskim wybrzeżu w Świnoujściu (68 m).

Zaliczyliśmy wszystkie najwyższe klify i wzniesienia:
Górę Gosań, Piaskową Górę i wzgórze Zielonka.

Podziwialiśmy uroki i osobliwości Wolińskiego Parku Na-
rodowego i najpiękniejszych nadmorskich miast i miasteczek:
Międzyzdrojów, Świnoujścia, Kołobrzegu, Niechorza, Dziw-
nowa, Trzęsacza. Zwiedziliśmy tez przepiękny Kamień Po-
morski.

Przeszliśmy kilometry plażą, wdychaliśmy zdrowe morskie
powietrze, zbieraliśmy muszelki, karmiliśmy mewy , podzi-
wialiśmy piękne widoki i jeszcze piękniejsze zachody słońca
.Codziennie czas nam umilały jakieś niespodzianki i atrakcje:
rejs promem, ognisko, dyskoteka, lody, gofry, szalone zaku-
py, przekąska w Mc Donald,s gry i zabawy na plaży.

No i oczywiście uczyliśmy się pilnie – zielona bo zielona,
ale w końcu szkoła! Trzecioklasiści z Jedynki



Echo Puszczykowa czerwiec 201220 www.puszczykowo.pl

SPORT

STREETBALLOWE POJEDYNKI
4 czerwca w Puszczykowie na orliku przy ulicy Jarosławskiej odbył się
finał rejonu „Wielkopolskiego turnieju orlika 2012” w streetballu
dziewcząt szkół gimnazjalnych.

Zawody odbywały się w bardzo trud-
nych warunkach atmosferycznych.
Wszystkie drużyny grały z ogromnym za-
angażowaniem, z duchem fair play a kla-
syfikacja końcowa ważyła się do ostat-
niego gwizdka sędziego. Turniej wygrały
dziewczęta z Gimnazjum w Dopiewie,
przed zawodniczkami z Gimnazjum w
Środzie Wlkp., te dwie drużyny awan-
sowały do finału Wielkopolski, który od-
będzie się na orliku w Gnieźnie. Trzecie
miejsce wywalczył zespół Gimnazjum we
Wrześni, a czwarte gospodynie z Gim-
nazjum nr 2 w Puszczykowie.

Awans wywalczyły dwie pierwsze
drużyny: z Dopiewa i Środy Wlkp.

Turniej zorganizował animator orlika
przy ul. Jarosławskiej Tomasz Kocza-
jewski, a nagrody koszulki, piłki oraz po-
siłek regeneracyjny został ufundowany
przez Szkolny Związek Sportowy „Wiel-
kopolska” T.K.

Zawody pływackie odbyły się w Poznaniu na Termach Mal-
tańskich w dniach 25–26.05.2012. Należą do cyklu zawodów
ogólnopolskich Omegatiming – Drużynowy Wielobój Pływac-
ki dziewcząt i chłopców w wieku 10 i 11 lat. W zawodach wzięły
udział dzieci z 19 klubów z całej Wielkopolski – w sumie 286
osób. Organizatorem zawodów był Polski Związek Pływacki
oraz Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki. red

ZŁOTO FILIPA
Filip Skibiński, uczeń Kl III a SP. nr 2 z Puszczykowa
zdobył złoty medal na dystansie 50 m stylem
dowolnym i ustanowił nowy rekord życiowym 34.41.

Udział w turnieju brali zawodnicy
z klubów mieszczących się w: Poznaniu,
Pobiedziskach, Stęszewie oraz zawodnicy
z Puszczykowskiej Sekcji Judo, trenujący
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Puszczykowie.

Puszczykowscy judocy spisali się na me-
dal, a właściwie na „worek” medali. Złoto
zdobyli: Jan Namysł, Michał Serchan i Ma-
ciej Popławski. Srebro wywalczyli: Jan Bo-
browski, Jakub Mazurek i Aleks Zajdel,
a brąz: Jan Iwaszkiewicz, Jan Potocki, Ja-

kub Michalski i Krzysztof Krzyżański.
Wyróżnienia dla „Najlepszego Zawodnika”
z sekcji Judo w SP 1 otrzymali:Jakub Ma-
zurek, Jan Bobrowski oraz Jan Namysł. Jan
Namysł jako jedyny nie przegrał żadnej wal-
ki w Klubowych Turniejach Judo w sezo-
nie 2011/ 2012. Za tak wysokie osiągnię-
cia pragnę jeszcze raz podziękować
trenerowi Panu Michałowi Szarzyńskiemu,
który w treningi wkłada wiele pracy i wy-
siłku. (Polecam – You Tube ”Zawody Judo
Pobiedziska 2011”) Piotr Namysł

JUDOCY NA MEDAL
26 maja 2012 w Stęszewie odbył się Turniej Judo Dzieci i Młodzików.
Organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy – Judo „Dębiec”.
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SPORT

UWAGA SURFERZY

Zakwaterowanie:
• w domkach typu TRAMP ( 2 pokoje 3 osobowe na piętrze

rozkładane łóżko na dole, z łazienką, aneksami kuchennym,
balkonem, ławą przed domkiem, TV) – 6 domków,

• ciąg domków murowanych ( z łazienkami oraz aneksem ku-
chennym, świeżo po malowaniu):
– 3 domki 4 osobowe,
– 1 domek 3 osobowy,
– 1 domek 7 osobowy (z rozdzieleniem na 2 pokoje).

• Campery oraz namioty – możliwość podłączenia do prądu.
W zależności od warunków wiatrowych planowane jest ro-

zegranie 4–6 wyścigów windsurfingowych w 3 kategoriach wie-
kowych.

Atrakcje poza windsurfingowe, gry oraz zabawy:
– turniej siatkówki,
– turniej w boule,

– turniej tenisa stołowego,
– waterball,
– tarcza do łucznictwa,
– korty tenisowe,
– ognisko,
– sobotnia impreza w specjalnie przygotowanym namiocie

z rollbarem,

Zapisy (noclegi, zawody windsurfingowe oraz turniej siat-
kówki) przyjmowane będą od dnia 20.08.2012.

O miejscach w domkach (pokojach) decyduje kolejność
zgłoszeń!

Zapisy i informacje:
e-mail: pts@ptspuszczykowo.pl
Michał: +48 603 677 278,
Jakub: +48 697 695 723, www.ptspuszczykowo.pl

Jak, co roku przychodzi pora aby pomyśleć
o kolejnych Mistrzostwach Puszczykowa
w Windsurfingu. Zapraszamy na kolejną – 17 edycję,
która w tym roku odbędzie się w dniach
14–16.09.2012 w nowym miejscu – w Kamienicy
nad akwenem z bardzo czystą wodą.

ZWYCIĘSKA MATYLDA

Turniej I krok szachowy to
cykl trzech turniejów szacho-
wych. W każdym młodzi sza-
chiści rozgrywają po 6 partii
trwających po 15 minut na za-
wodnika. Matylda grała w
grupie dla dzieci z rocznika

2004, w całym turnieju wy-
grała 11 partii, zremisowała
2 i 5 przegrała. D.N.

Matylda Niedbała,
uczennica 2a Szkoły
Podstawowej nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Puszczykowie zwy-
ciężyła w tegorocznym
cyklu turniejów
szachowych dla dzieci.

Wzięła w nim udział głównie młodzież z puszczykowskich
szkół. Na każdego uczestnika czekał pakiet startowy, który za-
wierał koszulkę, wodę oraz coś słodkiego. Trasa przebiegała
malowniczymi ścieżkami nad Wartą i liczyła ok. 2 km. Pogoda
dopisała, ponieważ po deszczowym tygodniu specjalnie dla bie-
gaczy wyszło słońce.

Dziękujemy za udział i zapraszamy za rok! /CAS/jh

POLSKABIEGA,PUSZCZYKOWOBIEGA

18 maja na Zakolu Warty odbył się puszczykowski
bieg ósmej edycji akcji Polska biega.



Echo Puszczykowa czerwiec 201222 www.puszczykowo.pl

SPORT/WYWIAD

POLUBIĆ BIEGANIE
Agata Akuszewska nauczycielka klas I–III w SP1
w Puszczykowie zwyciężyła w swojej kategorii
wiekowej w "Biegu Lwa" zorganizowanym 27 maja
w Tarnowie Podgórnym. W tym pól maratonie
uczestniczyło blisko tysiąc osób.

– Co pani czuła po wbiegnięciu na metę?
– Przede wszystkim niesamowitą ulgę i radość z samego

ukończenia biegu, gdyż nie należał do łatwych. Było gorąco.
z niecierpliwością czekałam na ogłoszenie wyników. Wcale nie
będąc pewną takiego sukcesu. Tym bardziej było to dla mnie
miłą niespodzianką i dużą satysfakcją.

– Na jakim dystansie zorganizowano Bieg Lwa?
– To był klasyczny półmaraton czyli 21 kilometrów 97 met-

rów i do tego jeszcze równe pięćdziesiąt centymetrów.

– W jakim czasie udało się go pani pokonać?
– 1 godzina i 43 minuty.

– Domyślam się, iż nie były to Pani pierwsze takie zawody.
Czy udało się Pani stanąć na podium już wcześniej?

– Biegam systematycznie dopiero drugi sezon. Mam za sobą
kilka udziałów w półmaratonach, bądź innych masowych bie-
gach. Zauważyłam pewną progresję wyników. Zaczęłam od
6 miejsca zeszłej jesieni w Kościanie, w półmaratonie w Trze-
mesznie w tym sezonie byłam 2 i teraz w Tarnowie Podgór-
nym najwyższa wygrana. Mam nadzieję, że to jeszcze nie ko-
niec moich osiągnięć.

– Proszę zdradzić jak długo i często należny trenować by
osiągać takie znakomite wyniki.

– Nie ma na to złotego środka. Trzeba być aktywnym na co
dzień, praktycznie przez całe życie. A jeśli chodzi o bieganie
– to podstawowa zasada systematyczność: 4–5 treningów ty-
godniowo.

– Jak na pani hobby reagują domownicy. Czy udało się
Pani zarazić nimi któregoś z nich?

– Na początku reakcje rodziny były rożne. Raczej z prze-
świadczeniem, że szybko się znudzę bądź zaniecham. Jestem
osobą upartą, okazuje sie też, ze bieganie uzależnia. polubiłam
to bardzo. Wciągnęłam po trochu wszystkich po kolei, ale naj-
lepsze predyspozycje wykazuje moja 9 letnia córka, która za-
czyna razem ze mną startować. Podczas ostatniego półmara-
tonu w Tarnowie Podgórnym zajęła 1 miejsce w biegu na 800
metrów w grupie ponad 80 dzieci.

– Jakie rady dałaby Pani osobom, które planują spraw-
dzić swoje siły w masowych biegach?

– Po pierwsze: bieganie trzeba polubić. Ma być to przy-
jemność, a nie kara, dręczenie się. Należy zacząć od mniej-
szych obciążeń. Stopniowo zwiększać pokonywany dystans
i w miarę możliwości tempo. Ważna jest też odpowiednia die-
ta, no i podstawa – dobre buty, na których nie warto oszczę-
dzać. Biegać można praktycznie przez cały rok, nawet w mroź-
nej zimnie.

– Zima za nami, sezon maratonów w pełni. Zatem jakie
są Pani plany związane z bieganiem na najbliższą przy-
szłość?

– W najbliższym czasie: półmaraton Słowaka w Grodzisku
Wlk., późnym latem w Pile. Może coś jeszcze w międzycza-
sie? Cichym marzeniem jest dla mnie stać się maratończykiem...
czas pokaże.

– Z pewnością będziemy Pani kibicować. Trzymamy kciu-
ki i życzymy powodzenia.

Rozmawiała: Marta Madaj

Agata Akuszewska w półmaratonie w Grodzisku Wlk.
uzyskała 1 miejsce i najlepszy czas 1 godzina i 40 minut,
w swojej kategorii wiekowej. Natomiast w całej kobiecej
stawce (600 zawodniczek) uplasowała się na 11 pozycji.
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WYDARZENIE

IV Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich

WCIĄŻ PAMIĘTAMY O PAPIEŻU POLAKU

IV Forum jest kontynuacją do-
tychczasowych spotkań w Wolszty-
nie, Grodzisku Wlkp. i Wrześni.
Głównym celem Forum jest wy-
miana doświadczeń związanych
z upowszechnianiem dziedzictwa
Jana Pawła II oraz integracja osób za-
angażowanych w działanie papie-
skich instytucji. Podczas konferencji
zaprezentowano również lokalne
działania oraz dorobek związany z
inicjatywami papieskimi na terenie
całego kraju.

W części pierwszej odbyła się
prelekcja, Ryszarda Zawadowskie-
go, Prezesa Stowarzyszenia Pa-
mięci Jana Pawła II, w której przed-
stawił realizację form upamiętnienia
pontyfikatu papieża Polaka przez
samorządy. W dyskusji pokazano
prezentację niektórych samorządów
w zakresie form upamiętnienia po-
ntyfikatu Jana Pawia II. Stefan
Skrzypek, prezes Kola Filatelis-
tów PZF z Rawicza przedstawił ma-
teriały o Plantach Jana Pawia 11w
Rawiczu.

Goście wysłuchali także ciekawego wykładu dr Prze-
mysława Wiatrowskiego z UAM pt. Prywatny język Jana Pawła
II na przykładzie korespondencji do Marka i Zofii Skwarni-
ckich.

Na drugą część Forum współorganizator tegorocznego Fo-
rum ks. proboszcz parafii pw. Św, Józefa Olubieńca MMP,

Ojciec Marek Smyk zaprosił gości
do sali Jana Pawła II w swoim koś-
ciele, gdzie goście wysłuchali kon-
certu grupy gitarowej prowadzonej
przez Carlosa Ramireza oraz
wykładu prof. Zenona Błądka pt.
Sala Jana Pawła II, jako społeczna
forma upamiętnienia pontyfikatu
Jana Pawła II.

Uczestnicy Forum zwiedzili także
Muzeum – pracownię literacką Ar-
kadego Fiedlera.

Idea konferencji zakłada integra-
cję samorządów, instytucji, organi-
zacji pozarządowych oraz ugrupowań
zaangażowanych w działanie papie-
skich instytucji, dlatego tegorocz-
nemu Wielkopolskiemu Forum Sa-
morządowych Inicjatyw Papieskich
towarzyszyła: prezentacja poszcze-
gólnych samorządów w zakresie
promocji, wydawnictw i związków
z Janem Pawłem II oraz wystawa
„Dęby Rogalińskie”

Organizatorami tegorocznego Fo-
rum byli: Miasto Puszczykowo, Sto-

warzyszenie „Pamięć Jana Pawła II”, Katolickie Stowarzyszenie
,,Civitas Christiana”, Rada Parafialna Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie.

Patronat honorowym IV Forum objąli: Jego Ekscelencja Ks.
Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański oraz
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

red

„Ty byłeś naszym natchnieniem i siłą w drodze do niezawisłości, bywaliśmy u Ciebie, a Ty u nas, teraz
Ty pozostałeś pośród nas na zawsze, wspieraj nas, by Twoje przekazy przekształcić w czyn”. Pod tym hasłem
zaczerpniętym z publikacji prof. Zenona Błądka odbyło się w Puszczykowie IV Wielkopolskie Forum
Samorządowych Inicjatyw Papieskich. Tegoroczne spotkanie zostało wpisane w jubileusz obchodów półwiecza
nadania praw miejskich naszemu miastu.
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