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SAMORZĄD

ZAPRASZAM NA WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE
22 czerwca będziemy świętować Dni Puszczykowa. Mam olbrzymią
nadzieję, że tego dnia nad naszym miastem będzie świeciło wspaniałe
słońce i wszyscy spędzimy ten czas z naszymi najbliższymi w miłej
i radosnej atmosferze. Jestem pewien, że jeśli wszyscy przyniesiemy
ze sobą na teren Centrum Animacji Sportu przy ul Kościelnej, gdzie
będziemy świętować, uśmiechy i dobry humor to i aura przyłączy się
do nas i nie sprawi nam żadnego psikusa.

Jestem przekonany, że przygotowa-
liśmy program, w którym każdy, nieza-
leżnie od wieku i zainteresowań, znajdzie
dla siebie coś ciekawego. Coś, dla cze-
go, warto przyjść i wspólnie świętować.
Dni Puszczykowa przygotowywane są
przecież dla wszystkich mieszkańców,
wszystkich bez wyjątku. Tradycyjnie
tego dnia nie zabraknie dobrej muzyki,
zarówno tej w wykonaniu gwiazd zna-
nych z największych estrad i telewizji, jak
i naszych, puszczykowskich artystów.

Jestem pewien, że kiedy na scenie
pojawi się Majka Jeżowska, Bardabusz
Orkiestra, Żuki Rock&Roll Band i Adam
Nowak z zespołem „Raz, dwa, trzy”
wszyscy będziemy doskonale się bawi-
li. Z pewnością przed sceną nie zabrak-
nie także fanów naszych puszczykow-
skich zespołów, bo w programie mamy
też koncerty Aluminium Overcast, Mis-
matched, Gustave, a także występy lau-

Dlatego jeszcze raz serdecznie zapra-
szam wszystkich mieszkańców nasze-
go miasta na Dni Puszczykowa. Za-
bierzcie ze sobą rodziny, znajomych,
przyjaciół, nie tylko z naszego miasta.
Przyjdźcie wszyscy. Pokażmy, że Pusz-
czykowo to miasto ludzi, którzy potra-
fią wspaniale się bawić.

Serdecznie zapraszam!
Andrzej Balcerek

Burmistrz Miasta Puszczykowa

reatów Międzyszkolnego Festiwalu Pio-
senki Małolata i wielu artystów uczęsz-
czających na zajęcia prowadzone w Cen-
trum Animacji Kultury.

W naszym mieście mieszkają setki,
jeśli nie tysiące osób, które uwielbiają ak-
tywnie spędzać czas. Nie wyobrażam
sobie, aby tego dnia zabrakło chętnych
do sportowej rywalizacji. Amatorzy
aktywnego świętowania już od rana
będą mogli uczestniczyć w zawodach
i meczach, w wielu konkurencjach.

Bogaty program przygotowały również
organizacje pozarządowe działające
w naszym mieście. Ich stoiska będą
znajdowały się na terenie CAS.

Oczywiście nie zapomnieliśmy też
o kulinarnej stronie imprezy, bo przecież
Dni Puszczykowa to także wspaniała
okazja, aby spotkać się z przyjaciółmi,
porozmawiać i przy okazji zjeść coś sma-
cznego.

STRAŻ MIEJSKA PRZYPOMINA
W miesiącach wakacyjnych, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia wprowadzany
jest całkowity zakaz spalania części organicznych na terenie miasta.

Prosimy również o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności na Zakolu Warty i w le-
sie. Chodzi o zakaz palenia ognisk czy też
wyrzucania niedopałków papierosów.

Ognisko można rozpalać na terenie przy-
stani kajakowej na Niwce. Jest tam spe-
cjalne, zabezpieczone miejsce i po
zgłoszeniu u osoby opiekującej się przy-

stanią (nr telefonu znajduje się na tabli-
cy) można tam w towarzystwie przyja-
ciół rozpalić ogień.

Godziny pracy Straży Miejskiej
Pon–pt. 6.00–22.00;

Sob. 8.00–16.00;
Niedz. 12.00–20.00

(w okresie 1.IV–30.IX)
e-mail: straz.miejska@puszczykowo.pl

dyżurny telefon: 692 458 534

ZAPOZNAJ SIĘ Z PROJEKTEM
Zapoznaj się z projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Mias-

ta Puszczykowa.
W Urzędzie Miejskim w Puszczykowie dostępny jest do wglądu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Puszczykowa opracowany na lata 2013–2028”.
Dokument dostępny jest do 26 czerwca br. w Referacie Infrastruktury i Zamówień Publicznych (pokój 3)

w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie ul. Podleśna 4.
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 32 SESJI RADY MIASTA
PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 28 MAJA 2013 R.

Na początku 32. Sesji Rady Miasta Puszczykowa przed-
stawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 i Gim-
nazjum nr 1 przekazali na ręce przewodniczącego Rady sta-
nowiska, które publikujemy na str 7.

Uchwała Nr 214/13/VI
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie
ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Stara, obręb Niwka, ark. 11.
Uchwała Nr 215/13/VI

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa.

Uzasadnienie: Z dniem 30 grudnia 2012 r. wygasło poro-
zumienie komunalne, na podstawie którego Miastu Poznań
powierzono wykonywanie zadań publicznych, w tym prowa-
dzenie spraw zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków komu-
nalnych. W dniu 31 grudnia 2012 r. Burmistrz Miasta Pusz-
czykowa udzielił zezwolenia na zaopatrzenie w wodę i odbiór
ścieków komunalnych przez Aquanet Spółkę Akcyjną.
W związku z tym należy przyjąć Regulamin dostarczania wody
i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Puszczykowa.

Uchwała Nr 216/13/VI
w sprawie: ustanowienia ograniczonego prawa rzeczo-

wego – służebności przesyłu na nieruchomościach stano-
wiących własność Miasta Puszczykowa.

Uzasadnienie: Służebność przesyłu podobnie jak inne ogra-
niczone prawa rzeczowe mogą być ustanawiane odpłatnie lub
nieodpłatnie. W sytuacji, gdy właścicielem sieci zarówno lokal-
nej, jak i przesyłowej na terenie Miasta Puszczykowa jest przed-
siębiorca niebędący własnością miasta ustanowienie służeb-
ności pozwoli na swobodne i zgodne z przepisami prawa korzys-
tanie z działki przez AQUANET S.A. Jednocześnie wpis służeb-
ności do księgi wieczystej zapewni pełną informację dla innych
podmiotów pragnących przeprowadzić inwestycje przez
działkę obciążoną.

Uchwała Nr 217/13/VI
w sprawie: nadania skwerowi w Mieście Puszczykowo

nazwy „Skwer Władysława Tomaszewskiego”.
Uzasadnienie: Władysław Tomaszewski (1865–1914)

był bankowcem, ekonomistą, działaczem gospodarczym
i dyrektorem Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu.
Jako jeden z pierwszych zbudował w 1897 r. dom przy dzi-
siejszej ulicy Cyryla Ratajskiego, stając się tym samym pre-
kursorem budownictwa letniskowego w tym rejonie. Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Puszczykowa zwróciło się do Burmistrza
Miasta Puszczykowa o upamiętnienie Władysława Toma-
szewskiego poprzez nadanie nazwy ulicy lub placu.

Uchwała Nr 218/13/VI
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości

i porządku na terenie Puszczykowa.

Uzasadnienie: Miasto Puszczykowo jest członkiem Związku
Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów –
Selekt” z siedzibą w Czempiniu. Sposób postępowania z odpa-
dami komunalnymi został określony w Regulaminie obo-
wiązującym na terenie gmin, będących członkami ZM „CZO
– Selekt”. Zgodnie z § 6 Statutu zadaniem Związku jest wspól-
ne wykonywanie zadań publicznych w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie gmin tworzących Związek.
Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym i § 12 pkt 9 Statutu realizowanie
w ramach Związku kompetencji rad gmin w odniesieniu do
zadań zleconych Związkowi należy do kompetencji Zgroma-
dzenia Związku.

Uchwała Nr 219/13/VI
w sprawie: przyznania stypendium sportowego Woj-

ciechowi Szkudlarczykowi.
Uzasadnienie: Komisja Stypendialna Rady Miasta Pusz-

czykowa wydała pozytywną opinię w sprawie złożonego wnios-
ku o przyznanie stypendium sportowego Wojciechowi Szkud-
larczykowi w wysokości 500 zł miesięcznie. W. Szkudlarczyk
jest wielokrotnym medalistom Mistrzostw Polski Seniorów
w Badmintonie. W Mistrzostwach Europy Drużyn Męskich zajął
miejsca 5–8, a w Indywidualnych Mistrzostwach Europy miejs-
ca 9–16 w grze podwójnej oraz miejsca 17–32 w grze mieszanej.
Podczas Akademickich Indywidualnych Mistrzostw Świata zdo-
był brązowy medal w grze mieszanej.

Jest objęty szkoleniem w ramach przygotowań do Igrzysk
Olimpijskich w 2016 roku oraz członkiem reprezentacji „A”
Kadry Narodowej Elity Polskiego Związku Badmintona.

Uchwała Nr 220/13/VI
w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim

w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyro-
bów zawierających azbest.

Uchwała Nr 221/13/VI
w sprawie: nadania tytułu „Honorowego Obywatela

Miasta Puszczykowa” ks. kard. Marianowi Jaworskiemu.

Uchwała Nr 222/13/VI
w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Uzasadnienie: Puszczykowo wyemituje obligacje komu-

nalne na okaziciela w łącznej liczbie 1.820 sztuk o wartości
nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę 1.820.000 zł. Obli-
gacje wyemitowane zostaną w 2013 roku w dwóch seriach.
Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie spłaty wcześniej
zaciągniętych zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów.

Uchwała Nr 223/13/VI
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczy-

kowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r. �

RADA MIASTA
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RADA MIASTA

13 maja br.
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

– prace nad projektem miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu położonego w Pusz-
czykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego
i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 – w dwóch etapach:
A i B.

– omówienie projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu położonego w Pusz-
czykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych
Wielkopolskiego Parku Narodowego.

– omówienie projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulicy
Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare,
ark.13.

– zaopiniowanie projektów uchwał ws.:
– regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ście-

ków na terenie Miasta Puszczykowa,
– emisji obligacji komunalnych,
– ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego –

służebności przesyłu na nieruchomościach stano-
wiących własność Miasta Puszczykowa,

– przyznania stypendium sportowego,
– nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowie,
– zmiany uchwały budżetowej.

14 maja br.
Komisja Edukacji Kultury i Sportu

– Dni Puszczykowa – program, dotychczasowe ustalenia.

– informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
– zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-spor-

towych (np. przystań kajakowa, Orliki),
– wykorzystanie punktu Eko-Info,
– oferta Centrum Animacji Sportu,
– oferta Centrum Animacji Kultury.

20 maja br.
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

– zaopiniowanie projektów uchwał ws.:
– regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ście-

ków na terenie Miasta Puszczykowa,
– emisji obligacji komunalnych,
– ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego –

służebności przesyłu na nieruchomościach stano-
wiących własność Miasta Puszczykowa,

– przyznania stypendium sportowego,
– nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowie,
– zmiany uchwały budżetowej.

23 maja br. – Komisja Rewizyjna
– zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

za 2012 rok.

MAJOWE POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA

Zapraszamy na 33. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 25.06.2013 r. o godz. 17.00 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

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

Urząd Stanu Cywilnego w Puszczykowie uprzejmie prosi o zgłaszanie jubilatów
zainteresowanych udziałem w uroczystości wręczania medali

za długoletnie pożycie małżeńskie.
Kontakt: Joanna Szejn (tel. 61 898 37 21)
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OGŁOSZENIE

ogłasza III nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanych położonych w Puszczykowie
Adres nieruchomości – 62-040 Puszczykowo, ul. Jaskółcza.

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków – obręb Niwka,
arkusz mapy 11, działka nr 1022/6 o powierzchni 0,1773 ha, księ-
ga wieczysta nr PO2P/00173175/1 – bez obciążeń i działka
nr 1021/6 o powierzchni 0,0201 ha, księga wieczysta
nr PO2P/00173176/8 – bez obciążeń.

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, sprzeda-
wana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie gra-
nic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
oznaczoną symbolem Mj – uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 118/04/IV z dnia 7.09.04 r., ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wlkp. z 4.10.2004 r. Nr 144 Poz. 2992.

I przetarg – odbył się 20 listopada 2012 r., II przetarg – odbył się 19 marca 2013 r. – obydwa zakończyły się wyni-
kiem negatywnym.

Cena wywoławcza – 295.000,00 zł netto – do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium – 30.000,00 zł należy wnieść do dnia 24 czerwca 2013 r.: w pieniądzu – na rachunek bankowy Miasta
Puszczykowa nr: 46 9048 0007 0000 6028 6000 0002 w GBS Mosina, a w obligacjach Skarbu Państwa lub papie-
rach wartościowych, dopuszczonych do obrotu publicznego – w Kasie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Wadium zwra-
ca się uczestnikowi przetargu, w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium wpłacone przez oso-
bę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od
zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Termin i miejsce przetargu – 27 czerwca 2013 r godz. 10:00, w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
(budynek B, pokój nr 7)

Uwagi – W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości i w terminie poda-
nym w niniejszym ogłoszeniu. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowo-
du wniesienia wadium, okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku osób prawnych – oka-
zanie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby
prawnej. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nie-
ruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wylicytowana cena nieruchomości winna być
zaksięgowana na rachunku bankowym Miasta Puszczykowa najpóźniej na 3 dni przed wyznaczoną datą zawarcia aktu
notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany, co zosta-
nie niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, pokój nr 2 bud. A,
tel. 61 89 83 730.

Burmistrz Miasta – mgr Andrzej Balcerek

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
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INFORMACJE

Szanowni Państwo,
Sz. P. Andrzej Balcerek Burmistrz Miasta Puszczykowa

Stanowisko Rady Rodziców w sprawie rozdzielenia szkół
W związku z toczącą się od kilku miesięcy dyskusją chcielibyśmy potwierdzić, że jesteśmy za tym, aby ucznio-

wie naszej szkoły uczyli się w osobnym budynku, a nie tak jak do tej pory, dzielili go z Gimnazjum nr 1.
Szkoła Podstawowa nr 1 od lat boryka się z problemami lokalowymi, z którymi musi radzić sobie kosztem

komfortu nauczania naszych dzieci, organizując m. in. sale w sąsiednim budynku, na poddaszu (oddziały przed-
szkolne), czy w przyziemiu (świetlica). W perspektywie czeka nas jeszcze trudniejsze wyzwanie, ponieważ z każdym
rokiem szkolnym będzie przybywać oddziałów.

Dodatkowych problemów przysparza dzielenie budynku z gimnazjalistami, od których trudno wymagać troski
o młodszych. Codziennie widzimy, odprowadzając dzieci do szkoły, ile wysiłku muszą włożyć w znalezienie wśród
dominującej nad nimi młodzieży własnego, niezależnego miejsca.

Jednocześnie zapewniamy, iż naszym celem nie jest likwidacja jakichkolwiek placówek kulturalnych. Nie zapo-
minajmy, że również nasze dzieci korzystają z atrakcyjnej oferty warsztatów Centrum Animacji Kultury. Zależy
nam na tym, aby nadal mogły w nich uczestniczyć, niezależnie od lokalizacji.

Bardzo cieszy nas perspektywa przejęcia przez Szkołę Podstawową całego budynku. Nareszcie nasze dzieci
będą mogły w nim swobodnie funkcjonować, a dodatkowe sale rozwiążą problemy lokalowe. Nie trzeba nikomu
przypominać jak ważna jest zdrowa edukacja dzieci, a na tym najbardziej nam zależy: żeby nasze dzieci mogły
się wreszcie spokojnie i bezpiecznie uczyć.

Z poważaniem
Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 1

im. Adama Mickiewicza

Rada Rodziców Gimnazjum nr I
Szanowny Pan Andrzej Balcerek Burmistrz Miasta Puszczykowa

Szanowny Panie Burmistrzu,
Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie uprzejmie informuje, iż w całej rozciągłości popiera pla-

nowany rozdział siedzib szkół: Podstawowej nr 1 w Puszczykowie i Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie.
Fakt przebywania gimnazjalistów w budynku szkolnym wspólnie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej, zawsze trak-

towaliśmy jako niefortunny i tymczasowy, godząc się z nim, ale wierząc, że nadejdzie możliwość zmiany. Dla-
tego z zadowoleniem przyjmujemy starania Pana Burmistrza i Radnych zmierzające do rozdzielenia obu szkół.
Wyrażamy poparcie dla realizacji tego planu. Młodzież gimnazjalna będzie mogła uczyć się w jednym budynku
i nie będzie wywoływać ,,emocjonalnego niepokoju’’ w umysłach młodszych dzieci. Uważamy, że przeniesienie
gimnazjum do budynku Starej Szkoły podniesie standard zdobywania wiedzy przez młodzież i stworzy lepsze przesłan-
ki dla pracy pedagogów.

Jednocześnie zapewniamy Pana, iż nigdy nie było, nie jest i nie będzie naszym celem ograniczanie zasięgu
działania placówek kulturalnych, których pracę doceniamy, z ofert których młodzież jak i my, niektórzy z rodzi-
ców, także korzystamy.

Rozumiemy racje, którymi kierują się przedstawiciele CAK, dla nas nadrzędną racją jest tylko i wyłącznie to
by nasze dzieci uczyły się w warunkach bardziej komfortowych, spokojniejszych i bezpiecznych.

Z poważaniem
Rada Rodziców Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie
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6 czerwca w Szkole Podstawowej
nr 2 w Puszczykowie odbyło się
spotkanie informacyjne w sprawie
budowy ulic Środkowej i Śląskiej.

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy
burmistrza Andrzeja Balcerka. Zgodnie
z zapowiedzią, z mieszkańcami spotka-
li się: burmistrz, przedstawiciel wyko-
nawcy robót, inspektor nadzoru budow-
lanego oraz pracownicy Urzędu Miasta.

Mieszkańcy zostali poinformowani
o harmonogramie prac oraz utrudnieniach
z jakimi będą musieli liczyć się podczas
budowy tych ulic.

Podczas spotkania, bardzo licznie
przybyli mieszkańcy, jednogłośnie zgło-
sili propozycję, aby podczas budowy ulic
zamontować progi zwalniające, które

prac, rozpocznie je jeszcze w tym mie-
siącu, a zakończy do końca września.

Budowa ulic Śląskiej i Środkowej
jest największą inwestycją drogową,
którą zaplanowano do wykonana
w naszym mieście w tym roku. W ramach
tego projektu powstanie około 1300 met-
rów nowych ulic o nawierzchni z kostki
typu pozbruk. W ramach tej inwestycji
zaplanowano także wykonanie chodni-
ków. Ulica Śląska była planowana do
wykonania w tym roku zgodnie z Ran-
kingiem ulic. Na ulicy Śląskiej odcinek
objęty pracami będzie miał długość 1000
metrów. Oprócz nowej nawierzchni
zostanie tam położona kanalizacja
deszczowa. Na ulicy Środkowej zakres
prac będzie podobny, z tym, że odcinek,
na którym będą prowadzone roboty liczy
około 300 metrów.

Na ulicy Śląskiej przewidziano budo-
wę przepompowni umożliwiającej właś-
ciwe odprowadzenie wód deszczowych do
systemu kanalizacyjnego. red

DROGOWCY PRACUJĄ „ZA RYNKIEM”
Prace przy budowie tzw. ulicy
Za rynkiem zbliżają się ku końcowi.
Drogowcy pracują na całym
odcinku ulicy, trwa także budowa
kanalizacji deszczowej a studzienki
telekomunikacyjne zostały
przełożone na pobocze drogi.

Cały odcinek został już wykorytowa-
ny, drogowcy wykonali już także podbu-
dowę, na której układana jest właściwa

nawierzchnia. Na fragmencie ułożono
już krawężniki. Wykonawcą prac jest
Firma Usługowo Handlowa ANNA
z Gniezna. Harmonogram prac przewiduje
zakończenie robót do końca czerwca tego
roku. W ramach tego zadania powstanie
nie tylko nowa ulica, ale także chodnik na
całej jej długości. W zakres prac wchodzi
także budowa 30 miejsc parkingowych,
zaprojektowanych wzdłuż tej ulicy.

Realizowana ulica nie ma jeszcze
nazwy. Może radni po zakończeniu prac
zdecydują, że faktycznie będzie nazywała
się Za Rynkiem? red

ZBUDUJĄ CHODNIK NA SOBIESKIEGO
4 czerwca otwarto oferty na wykonanie chodnika na ul. Sobieskiego.
Gotowość wykonania tego zadania zgłosiło 7 firm. Trwa weryfikacja
złożonych ofert.

Nowy chodnik powstanie na ulicy
Sobieskiego, na odcinku od Centrum
Tenisowego Angie w dół, do ul. Stu-
dziennej. Jego budowa jest konieczna,
ponieważ obecnie na tym stromym odcin-
ku ulicy piesi chodzą po jezdni, na któ-
rej namalowany jest tylko pas oddzie-
lający trotuar. Oczywiście takie rozwią-
zanie nie jest w pełni bezpieczne. Zda-

rza się, że kierowcy, szczególnie ci spo-
za Puszczykowa nie wiedzą, że to chod-
nik. Zimą było jeszcze gorzej, ponieważ
po opadach śniegu w ogóle nie widać
linii.

Budowa chodnika z kostki typu po-
zbruk rozwiąże ten problem i umożliwi
pieszym bezpieczne pokonanie tego stro-
mego, liczącego około 200 metrów

odcinka ulicy Sobieskiego. Zgodnie z har-
monogramem budowa chodnika ma za-
kończyć się do końca lipca br. red

poprawią bezpieczeństwo na tych uli-
cach.

Jak podkreśla burmistrz A. Balcerek,
takie spotkania informacyjne organizo-
wane przed rozpoczęciem większych
inwestycji drogowych przynoszą bardzo
dobry efekt. Mieszkańcy mogą zapytać
wówczas wykonawcę o wszystkie nur-
tujące ich kwestie, co pozwala uniknąć
wielu nieporozumień podczas prac.

Zakład Robót Drogowych Krystyna
Michałkowska, który jest wykonawcą

RUSZAJĄ PRACE NA ŚLĄSKIEJ
I ŚRODKOWEJ
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Podczas wakacji Przedszkole nr 3 przy ul. Przyszkolnej
przejdzie gruntowny remont. Prace będą kontynuacją
robót z ubiegłego roku. Wówczas wykonano remont
tarasu i odwodnienie wokół budynku.

W tym roku zaplanowano kontynuację prac w zdecydowa-
nie szerszym zakresie.

Podczas wakacji zostanie wymienione pokrycie dachowe na
całym obiekcie (przedszkole kryte jest klasyczną dachówką kar-
piówką) wraz z ociepleniem dachu w części, poddasza użyt-
kowego, gdzie znajdują się pomieszczenia. Ekipy remontowe
dokładnie sprawdzą także stan techniczny więźby dachowej,
która zostanie zaimpregnowana ognioochronnie i przeciw-
grzybicznie oraz w razie potrzeby naprawiona.

Ze względu na zabytkowy charakter budynku jego część
nadziemna nie musi być docieplona. Termomedernizację przej-
dzie natomiast dobudówka. Budynek przedszkola znajduje się
w strefie ochrony konserwatorskiej dlatego wszystkie prace
remontowe przy elewacji budynku muszą być uzgadniane
z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Poznaniu.

W zakres prac wchodzi ponadto remont całej elewacji budyn-
ku wraz z jej odmalowaniem. Do remontu przewidziano także
kominy, które zostaną przemurowane.

To nie wszystko. Po wakacjach maluchy będą wchodziły do
swojego przedszkola po odremontowanych schodach zewnętrz-
nych i przez wymienione drzwi główne. Wymiana obejmie także
okna w piwnicach. Z uwagi na zawilgocenie ścian piwnicznych,
praktycznie na całym obwodzie wykonawca prac będzie
musiał także ułożyć opaski wokół budynku (na terenie nie utwar-
dzonym).

Wstępny harmonogram prac przewiduje ich zakończenie do
końca września br. red

PRZEDSZKOLE ZMIENI OBLICZE

W najbliższych tygodniach rozpocznie się remont
budynku przy ul. Poznańskiej 36, w którym
funkcjonuje przychodnia zdrowia. Jest to kontynuacja
prac z 2012 roku, kiedy to wymieniono pokrycie
dachowe wraz z ociepleniem. Po zakończeniu prac
w budynku przybędzie 6 mieszkań komunalnych.

Lekarze nie przestaną jednak przyjmować swoich pacjen-
tów. Przychodnia będzie czynna nieprzerwanie.

Remont będzie prowadzony w taki sposób, aby ekipy bu-
dowlane pracowały tylko w jednej części budynku – najpierw
tej znajdującej się z tyłu budynku – zarówno na parterze jak
i na I piętrze. W tym czasie przychodnia będzie działała
w pomieszczeniach znajdujących się od ulicy Poznańskiej. Po
zakończeniu I etapu ekipy remontowe przejdą do pomieszczeń

zlokalizowanych od frontu, a przechodnia przeniesie się na tyły
budynku. Remont ma także na celu wygospodarowanie w tym
budynku 6 dodatkowych mieszkań komunalnych, które
powiększą zasoby lokalowe miasta. red

PRZETARG NA REMONTY CZĄSTKOWE
Miasto podpisało umowę na wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych puszczykowskich

ulic. Najkorzystniejszą ofertę przetargową, spośród 6 złożonych, złożyła firma Zakład Robót Drogowych z Poz-
nania.

W zakres prac objętych przetargiem wchodzą „awaryjne” naprawy nawierzchni bitumicznych w technolo-
gii na gorąco. red

REMONT W BUDYNKU PRZYCHODNI
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NOWY PLAN W CENTRUM MIASTA

Tydzień przed kwietniową sesją, swoją pozytywną opinię
o projekcie tej uchwały wyrazili radni pracujących w Komis-
ji Budżetu i Rozwoju Miasta. Podczas posiedzenia odrzucono
prawie wszystkie uwagi do planu, wniesione m.in. przez firmę,
która planowała przy ul. Magazynowej budowę dyskontu
spożywczego. Prace nad projektem zostały rozpoczęte po przy-
jęciu przez radnych – 28 lutego 2012 r. – uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia tego m.p.z.p.

PLAN DLA TERENU
PRZY UL. MAGAZYNOWEJ

Uchwalony w kwietniu m.p.z.p. obejmuje obszar o po-
wierzchni ok. 34 ha. W jego skład wchodzą tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej po obu stronach
ul. Poznańskiej i jej przyległych, na odcinku od ronda przy Ryn-
ku do ronda przy ul. Piaskowej. Przez teren centralnie prze-
biega droga gminna – ul. Poznańska, o którą oparty jest układ
komunikacyjny odchodzących od niej po obu stronach mniej-
szych dróg. Na terenie objętym tym m.p.z.p. leżą także
działki przy ul. Magazynowej, na których jeden z inwestorów
planował wybudować market, przeciwko któremu wypowie-
działy się władze miasta, puszczykowscy radni oraz część
mieszkańców Puszczykowa.

Zgodnie z wytycznymi minimalna wielkość nowowydzie-
lanej działki budowlanej na obszarze objętym planem może
wynosić 900 m2. Dopuszczono też możliwość zabudowy
wszystkich działek o powierzchni mniejszej niż 900 m2, ist-
niejących na tym terenie w dniu przyjęcia planu. Na każdej

z takich działek budowlanych będzie możliwe usytuowanie tyl-
ko jednego budynku mieszkalnego na terenach mieszkaniowych,
albo jednego budynku mieszkalnego lub usługowego lub jed-
nego budynku mieszkalno – usługowego na terenach miesz-
kaniowo-usługowych. Jest jednak jeden zasadniczy warunek
– na terenach mieszkaniowo-usługowych budynek nie może
mieć powierzchni zabudowy większej niż 300 m2. Oprócz wiel-
kości zabudowy nowy plan wyklucza ponadto pewne rodza-
je zabudowy. Na tym terenie nie można zbudować nowych
domów w zabudowie bliźniaczej i szeregowej. Natomiast będą
mogły pozostać wszystkie wcześniej wybudowane na tym tere-
nie obiekty.

M.p.z.p. określa także wysokość budynków. Na terenach
mieszkaniowych dom jednorodzinny, wolno stojący będzie mógł
mieć najwyżej dwie kondygnacje naziemne, w tym poddasze
użytkowe. Budynku nie można jednak pokryć stalowymi płyta-
mi wielowarstwowymi i fałdowymi.

Jeśli ktoś będzie chciał na obszarze mieszkaniowo-usługo-
wym objętym planem wznieść obiekt zabudowy usługowej –
handlowej musi ograniczyć jego powierzchnię sprzedaży do
maksymalnie 200 m2. Działalność musi jednak być nie-
uciążliwa, towarzyszyć funkcji mieszkaniowej oraz zamykać
się w zakresie usług oświaty, kultury, handlu, bankowości, admi-
nistracji, sportu, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecz-
nej, gastronomii, obsługi biurowej. Ponadto w przypadku
nowych podziałów działek przeznaczonych pod działalność
usługową lub kultu religijnego ich minimalna wielkość to
2000 m2 i 1500 m2

Zakazane zostało również budowanie ogrodzeń pełnych od
strony dróg publicznych oraz grodzenie posesji przęsłami z typo-
wych elementów prefabrykowanych i żelbetowych. Na
działkach objętych planem nie można ponadto postawić bla-
szanego budynku gospodarczo-garażowego.

M.p.z.p. zakazuje też lokalizowania przydomowych oczysz-
czalni bezodpływowych na ścieki bytowe i komunalne.

CO TO JEST M.P.Z.P.?
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (pot.

plan miejscowy, m.p.z.p.) – jest aktem prawa miejscowego
uchwalanym przez radę miasta. Określa on przeznaczenie,
warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także roz-
mieszczenie inwestycji celu publicznego. Plan miejscowy sta-
nowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Usta-
nawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie,
będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych
(w przeciwieństwie do studium, które wyraża jedynie politykę
przestrzenną gminy). red

Podczas kwietniowej 31. sesji Rady Miasta przyjęto uchwałę w sprawie planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej.
Żaden z radnych nie był przeciwko, za przyjęciem planu głosowało 13 radnych, a dwie osoby wstrzymały się
od głosu.
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BURSZTYNOWY MOTYL DLA WIELKOPOLANINA
Wielkopolanin Michał Kruszona zdobył w tym roku
„Bursztynowego Motyla” za swoją książkę
„Czarnomorze. Wzdłuż wybrzeża, w poprzek gór”.
Tegoroczny laureat, tej uznanej nagrody literackiej,
odebrał ją tradycyjnie w Muzeum-Pracowni
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

Statuetkę „Bursztynowego Motyla” zaprojektowała i wyko-
nała pracownia jubilerska Wojciecha i Ewy Kruków. Natomiast
nagrodę pieniężną przyznał marszałek Wielkopolski. Statuetkę
ufundowaną przez Miasto Puszczykowo, wręczył burmistrz
miasta Andrzej Balcerek.

Jak mówił podczas wręczania nagrody Arkady Fiedler naresz-
cie w konkursie najlepszych książek podróżniczych i krajo-
znawczych wygrywa pisarz z Wielkopolski.

Zdaniem jury, książka Michała Kruszony to intrygująca węd-
rówka śladami pamięci i dynamiczne ukazanie wspólnej tożsa-
mości mieszkańców rejonu Morza Czarnego, niezwykłości tej
części świata, które potęgują tamtejsze duchy i tęsknota, także
za tym, co zawędrowało tam z nieodległej kiedyś Polski.

Michał Kruszona jest poznaniakiem, od lat związanym z Sza-
motułami. Od ośmiu lat jest tam dyrektorem Muzeum Zamek
Górków. M. Kruszona odbył ponad 30 podróży po Rumunii.
Teraz planuje kolejne podróże i wydanie kolejnej książki – może
już tej jesieni.

Jak żartował, po otrzymaniu nagrody autor, dzisiaj pod-
różowanie jest zupełnie inne niż przed laty, kiedy w świat wyru-
szał Arkady Fiedler.

– Na przykład chcąc umówić się z Pigmejami musiałem
zadzwonić do nich na komórkę, a potem okazało się, że przy-

szły ich żony, bo panowie polecieli do Brukseli, gdzie…
nagrywali płytę. Dziś podróżowanie ma też zupełnie inny
wymiar. W 48 godzin można być, gdzie się tylko chce – dodał
M. Kruszona.

Pomysł corocznych konkursów zrodził się w Bibliotece
Raczyńskich w Poznaniu, podczas obchodów 100. rocznicy uro-
dzin Arkadego Fiedlera w 1994 r. Pierwszego Bursztynowego
Motyla wręczono dwa lata później. Jako pierwszy dostał go Sta-
nisław Szwarc Bronikowski za „Poszukiwanie zagubionych
światów”. Wśród laureatów są też m.in: Jacek Pałkiewicz, Marek
Kamiński, Ryszard Kapuściński, Beata Pawlikowska, Olgierd
Budrewicz, Elżbieta Dzikowska i Martyna Wojciechowska. red

SZANTA MARIA U FIEDLERÓW
Klimat dalekich podróży, żeglarska zabawa i duch Kolumba kolejny raz
królowały w Puszczykowie, podczas jedynego w swoim rodzaju
wieczoru z szantami.

Szanty śpiewane przy burcie Santa
Marii w Ogrodzie Tolerancji Muzeum-
Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera
w Puszczykowie na stałe wpisały się już
w kalendarz imprez organizowanych
przez tę placówkę.

W tym roku uczestnicy koncertu „Szan-
ta Maria czyli z piosenką żeglarską śla-
dami podróżników dookoła Poznania”
zaprezentowali różny repertuar śpiewa-
ny akapella lub z akompaniamentem. Na
szantowej scenie zaprezentowało się kil-

kudziesięciu wykonawców
z powiatu poznańskiego.
Swój zespół wystawili nawet
powiatowi radni.

Gwiazdą imprezy był ze-
spół „Grupa Trzymająca
Ster”. Jak co roku wystąpi-
li także młodzi miłośnicy
szantów ze szkół powiatu
poznańskiego.

Wśród zaproszonych gości był także
Andrzej Balcerek burmistrz Puszczykowa,
który wprawdzie nie śpiewał w zespole
z Puszczykowa ale pogratulował wyko-
nawcom profesjonalizmu i życzył wszyst-
kim miłej zabawy.

Na uczestników czekała także pyszna,
tym razem żeglarska a nie żołnierska gro-
chówka z kotła.

Impreza zorganizowana została przez
Powiat Poznański oraz Fundację Fied-
lerów w ramach produktu turystycznego
„Śladami Podróżników dookoła Pozna-
nia”. red



Oficjalne rozpoczęcie inprezy zaplanowano dokładnie na południe.
Wtedy też wystartuje rodzinny Rajd Puszczykowski. Żeby z im-
petem i animuszem rozpocząć świętowanie zostanie przeprowadzony
konkurs sceniczny z nagrodami „na dobry początek”.

Po jego zakończeniu, ale na pewno przed godziną 13 na scenie
pojawią się laureaci Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Mało-
lata, który odbył się w Puszczykowie w maju.

O godzinie 13 na scenie zobaczymy Majkę Jeżowską. Tym razem
wystąpi ona jednak w nietypowej roli, ponieważ wręczy medale zwy-
cięzcom tenisowych zmagań. Oczywiście Pani Majka również zaśpie-
wa. Jej koncert zaplanowano na godz. 13.15.

Kolejnymi wykonawcami, którzy zaprezentują swoje umiejętności
na scenie będą grupy uczestniczące w zajęciach prowadzonych
w Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury im. M. Mu-
sierowicz w Puszczykowie. Ich różnorodne występy rozpoczną się
o godz. 14.30.

Kolejna muzyczna atrakcja czekać będzie o godz. 16.00. Wtedy
rozpocznie się koncert Bardabusz Orkiestra. Z orkiestrą, a właś-
ciwie jej liderem Piotrem Sznurą związana jest jeszcze jedna akcja
– zbiórka na rekonwalescencję oraz dokończenie projektów muzycz-
nych artysty, który od kilku lat cierpi na tzw. zespół zamknięcia (zos-
tał sparaliżowany, kiedy miał nogę w gipsie).

Tradycyjnie Dni Puszczykowa przesycone są dobrą muzyką. Nie
inaczej będzie w tym roku. Po Majce Jeżowskiej i Bardabusz Orkiest-
rze, o godz. 17.30 na scenie zaprezentują się rodzimi artyści
z Aluminium Overcast, Mismatched i Gustave.

Miłośnicy beatlesowskiego brzmienia szalonych lat 60. z pewnością
zameldują się pod sceną o godz. 19.00. Wtedy, bowiem rozpocznie
się koncert zespołu Żuki Rack&Roll Band,

grającego właśnie głównie przeboje najsławniejszej czwórki z Li-
verpoolu, choć nie tylko.

Gwiazdą tegorocznych Dni Puszczykowa będzie koncert zespołu
„Raz, dwa, trzy”, który rozpocznie się o godz. 21. Zespołu „Raz,
dwa, trzy” i jego lidera Adama Nowaka, przedstawiać chyba niko-
mu nie trzeba. Należą po prostu do klasyki i znają ich wszyscy.

To jednak jeszcze nie wszystko. Na zakończenie, mamy nadzie-
ję szalonego i pełnego wrażeń dnia zaplanowana jest dyskoteka, któ-
ra rozpocznie się po koncercie „Raz, dwa, trzy” i zakończy z wybi-
ciem północy.

SPORTOWE DNI PUSZCZYKOWA 2013
Turniej piłki nożnej zespołów niezrzeszonych

Eliminacje: 8, 9, 15, 16 czerwca
Losowanie 8 czerwca godz. 10:00 – Orlik Nowe Osiedle
Półfinały i finał – 22 czerwca, od godz. 15:30 – boisko trawiaste
teren CAS, ul. Kościelna
Tenis ziemny – singiel mężczyzn, debel mężczyzn, mikst – eli-
minacje – korty CAS – 18-22 czerwca (losowanie 17 czerwca)

22 czerwca 2013
Tenis stołowy – godz. 9:00 – SP 2
Siatkówka plażowa OPEN – godz. 9:30 – boisko CAS
Siatkówka plażowa SP i GIM – godz. 9:30 - boisko Nowe Osiedle
Koszykówka – godz. 9:30 - boisko CAS
Tenis ziemny – kat. szkół podstawowych – godz. 10:00 – klasy

1-3, klasy 4-6 – korty przy SP2
Badminton – godz. 10:00 – SP 1
Szachy – godz. 10:00 – salka MOPS
Brydż – godz. 10:00 – BM CAK
Tenis ziemny seniorzy – finały – godz. 10:00 – korty CAS
Tenis ziemny – kat. gimnazja dziewczęta i chłopcy

– godz. 12:00 – korty przy SP2

22 czerwca Puszczykowo i jego mieszkańcy obchodzą swoje
święto. A, że najlepiej świętuje się w gronie przyjaciół
i znajomych, tego dnia wszyscy mieszkańcy „obowiązkowo”
powinni zameldować się na terenie Centrum Animacji Sportu
przy ul. Kościelnej. Wzorem minionych dwóch lat to właśnie
tam świętować będziemy Dni Puszczykowa.

DNI PUSZCZYKOWA 2013



Od południa do godziny 21 najmłodsi będą mogli korzystać ze
Strefy Zabawy. Organizatorzy przygotowali dla dzieci wiele
atrakcji. Będą oczywiście dmuchane zamki, w których można
wyskakać i „wyzjeżdżać się” do woli. Chętni będą mogli uczestni-
czyć w warsztatach muzycznych, plastycznych oraz licznych kon-
kursach – oczywiście z nagrodami. Bardzo interesująco zapowiada
się np. malowanie przez dzieci gigantycznej pocztówki z Pusz-
czykowa, która powstanie na boisku do koszykówki (oczywiście po
zakończeniu zmagań koszykarzy).

Świętowanie nie może obyć się bez dobrego jedzenia i picia. Od
południa do zakończenia dyskoteki czynne będą liczne stoiska z jedze-
niem i piciem. Dla wszystkich chętnych przewidziana jest także
bezpłatna grochówka z wojskowego kuchni. Degustując smako-
wite potrawy radzimy zwrócić tez uwagę na ich nazwy. W tym roku
wszystkie nazwy będą dedykowane naszemu miastu. Ciekawe, któ-
re nazwy spodobają się Państwu najbardziej?

Finały Puszczykowskiej Ligi Piłki Nożnej kat. szkół
podstawowych – godz. 12:00 – Orlik Jarosławska
Finały Puszczykowskiej Ligi Piłki Nożnej kat. gimnazja

– godz. 12:30 – Orlik Jarosławska
Turniej piłki nożnej NESTOR 50+ – godz. 13:00

– Orlik Nowe Osiedle
Speedbadminton – godz. 14:00 – Orlik Jarosławska

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Oczywiście podczas DNI PUSZCZYKOWA nie będziemy żyć

wyłącznie muzycznymi atrakcjami, chociaż bez wątpienia przez cały
dzień będzie nam ona towarzyszyła.

Na terenie CAS na wszystkich czeka także wiele „nie muzycz-
nych” atrakcji. Miłośnicy uprawiania turystyki pieszej, połączonej
ze zdobywaniem wiedzy o naszym mieście mogą wziąć udział w Raj-
dzie Puszczykowskim, który wystartuje w południe. Finał rajdu
i wręczenia nagród zaplanowano na godz. 18.30.

Na godzinę 15.30 zaplanowano konkurs wiedzy o Puszczykowie
będący podsumowaniem pierwszego cyklu wycieczek pieszych
„Spotkania z historią”. Odbywały się one w naszym mieście w
minionych tygodniach, a ich organizatorem było Centrum Ekoinfo.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Tradycyjnie podczas Dni Puszczykowa swoje stoiska będą miały

Organizacje Pozarządowe działające w naszym mieście.
W tym roku swój akces uczestnictwa zgłosiły:
1. Dom Pomocy Maltańskiej - Fundacja Polskich Kawalerów Mal-

tańskich Pomoc Maltańska,
2. Związek Harcerstwa Polskiego,
3. EnterArt,
4. Klub Olimpijczyka Puszczykowo im. Marka Łbika,
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa.
Wymienione organizacje będą miały swoje stoiska na ternie Cen-

trum Animacji Sportu. Z pewnością także one przygotują dla
świętujących puszczykowian.

Zachęcamy do odwiedzenia tych stoisk. Z pewnością znajdzie-
cie tam Państwo coś interesującego dla siebie. red
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Już od południa na Torze Poznań zaroiło się od
fanów pięknych samochodów, którzy niezależnie od
wieku podziwiali lśniące maszyny. Imprezę roz-
począł pokaz dryftu w wykonaniu jednego z naj-

lepszych zawodników Europy Macieja Polody. Na torze swoje umiejętności
akrobacyjne pokazali miłośnicy jazdy na skuterach z ekipy SPEED DAY.
Nie lada gratką był pojedynek Marcina Urbasia – najszybszego białego
człowieka na świecie na dystansie 200 m, który zmierzył się tym razem na
dystansie super-sprintu (20 metrów) z Porsche 911 GT3 RS-3.8.

Chętni mogli skorzystać także z przejażdżki sportowymi samochodami.
Wszyscy robili sobie także pamiątkowe zdjęcia przy wspaniałych maszynach.

Atrakcji nie brakowało także poza torem, gdzie można było podziwiać
wystawę klasycznych samochodów Poznańskie Klasyki Nocą oraz pojaz-
dów startujących w Pucharze Young Timer Party, a także kolekcjonerskich
samochodów zabytkowych BM-Group. Duże wzięcie miały zaawansowane
symulatory jazdy samochodem dla dzieci firmy 4MAX Marketing Events
czy pokazy warsztaty i konkursy dla dzieci Akademii Kreatywnego Futbolu

Na scenie na terenie Depot Toru "Poznań" wystąpił gość specjalny Impre-
zy zaproszony przez magazyn IMPERIUM KOBIET – znana aktorka Karo-
lina Borkowska, która przybliżyła swoją motoryzacyjną pasję. Na scenie
zaprezentował się także zespół LUMIKULU!

Wielu chętnych usiadło też w fotelu symulatora zderzeń samochodowych,
by na własnej skórze doświadczyć „bezpiecznego” zderzenia samochodów.
Natomiast grupa ratowników medycznych Automobilklubu Wielkopolski
zademonstrowała pokaz udzielania pierwszej pomocy.

Oczywiście jak na Dzień Dziecka przystało na placu zamontowano dmu-
chaną ośmiornicę – zjeżdżalnię dla dzieci. Były też pokazy puszczania gigan-
tycznych baniek mydlanych oraz wata cukrowa dla wszystkich. Na zgłod-
niałych czekały stoiska gastronomiczne.

Organizatorami tego niecodziennego święta miłośników motoryzacji była
Rada Rodziców SP nr 1 w Puszczykowie, Miasto Puszczykowo, Automo-
bilklub Wielkopolski, Imperium Kobiet, Bogart Racing Team i Akademia
Sportowej Jazdy. Cały dochód z licytacji fantów, cegiełek Co-Drive – Taxi
Drive i atrakcji indywidualnych w wysokości 5000 tys. zł., został przeka-
zany na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie. red

WYŚCIGOWY DZIEŃ DZIECKA
Piękne i szybkie Porsche, pokazy dri+ingu,
akrobacji na skuterach i pojedynek
Marcina Urbasia, najszybszego białego
człowieka na świecie na dystansie 200 m
z Porsche 911 GT3 RS-3.8 – to główne
atrakcje przygotowane dla dzieci i nie tylko
z okazji Dnia Dziecka na Torze Poznań.
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BRAVE KIDS W PUSZCZYKOWIE
Za kilkanaście dni do Polski przyjedzie ponad setka dzieci z różnych
zakątków świata, które wezmą udział w 4. edycji programu Brave Kids.
Podczas trzytygodniowych warsztatów stworzą wspólny dziecięcy
spektakl, który zobaczymy w trakcie finału Brave Fes=val – fes=walu
przeciw wypędzeniom z kultury.

W tym roku program po raz pierwszy odbę-
dzie się równocześnie aż w czterech miastach:
we Wrocławiu, Warszawie, Łodzi i Pusz-
czykowie. Burmistrz Miasta Puszczykowa
Andrzej Balcerek objął patronatem honoro-
wym puszczykowską część festiwalu.

Dzieci z naszego miasta wraz z młodymi
przedstawicielami z Zimbabwe, Hong Kon-
gu, Wrocławia oraz Czech będą brały udział
w warsztatach artystycznych, podczas których
młodzi goście nauczą się od siebie nawzajem
przepięknych rodzimych obrzędów, śpie-
wu, tańca i gry na instrumentach.

W kolejnym etapie projektu wszystkie
dzieci spotkają się w dolnośląskich Krośni-
cach, gdzie przez tydzień, pod okiem lide-
rów artystycznych, przygotowywać będą
wspólny dziecięcy spektakl. Animatorzy
wykorzystają w nim elementy różnych kul-
tur, co ma uczyć młodych artystów toleran-
cji i szacunku do innych. Efekty ich twórczej
pracy poznamy 12 lipca – podczas finału Bra-
ve Festival we Wrocławiu.

– Zbliżanie dzieci do kultury innej niż ta,
w której dorastały pomaga im zrozumieć, że
granice świata nie kończą się na zastanej przez
nich rzeczywistości. Dzięki udziałowi w pro-
gramie młodzi artyści z różnych zakątków glo-
bu uczą się tolerancji i wyzbywają niszczących
ograniczeń – uważa Anastazja Korczak,
dyrektor i inicjatorka całego projektu.

Tegoroczna edycja Brave Kids swoim
działaniem obejmie 17 zespołów artystycz-
nych – w sumie ponad setka dzieci z 14 kra-
jów, w tym dwie grupy artystyczne z Polski.

JAKIE GRUPY PRZYJADĄ
DO PUSZCZYKOWA?

Czechy – MiniMerci
Złoto, soczyste kolory, akordeon, suknie

błyszczące cekinami, radosne życie w węd-
rownym taborze – to romantyczny obraz
Romów, mocno zakorzeniony w naszej świa-
domości. Rzeczywistość jednak bezpardonowo
weryfikuje wyobrażenia: czescy Romowie
żyją często w całkowitej izolacji od reszty
społeczeństwa. Bronx, Havaj czy Parlament
– to nazwy niektórych z 300 romskich gett
zaznaczonych na mapie Republiki Czeskiej.
W jednym z nich żyją dzieci z MiniMerci –
tanecznej grupy prowadzonej przez Lenkę Slá-

samo niezapomniane przeżycie, jak dla niej.
Gimnastyka artystyczna jest piękną i wyma-
gającą dyscypliną, a wyjazdy do Luksem-
burga, Belgii, Słowenii, Włoch, Czech i Nie-
miec to nie tylko sportowe wyzwanie, ale
i szansa na poznanie najlepszych zawodniczek
świata i ugruntowanie pragnienia, by również
osiągnąć sukces. Dziewczynki mają wielkie
marzenia i wierzą, że mogą je zrealizować.
Ta wiara to kwintesencja Brave Kids.

Zimbabwe – Chiedza Child Care
W ciągu kilku lat Zimbabwe z kraju nazy-

wanego „spichlerzem Afryki” przekształciło
się w jedną z najbiedniejszych części Glo-
balnego Południa. W Chiedza Children Cen-
ter dzieci – często ciężko doświadczone
przez los – mogą aktywnie spędzić swój wol-
ny czas, zjeść ciepły posiłek, zdobyć wiedzę
i umiejętności, które sprawią, że w dorosłym
życiu staną się „samowystarczalne”. „Samo-
wystarczalność” jest bowiem najbardziej
pożądaną cechą w kraju ogarniętym 95%
bezrobociem. Grupa taneczna liczy przeszło
20 osób, które odnalazły pasję w przekazy-
waniu i utrzymywaniu zanikających wartoś-
ci kulturowych. Występy przed szeroką pub-
licznością nie tylko podnoszą samoocenę dzie-
ci, ale również pokazują miłość mieszkańców
Zimbabwe do rytmu i tradycji rytualnego tań-
ca. Liderką grupy jest Olina Mashinge, któ-
ra po ubiegłorocznych doświadczeniach na
Brave Kids przyznała, że dzieci zaczęły
zupełnie inaczej postrzegać świat: już nie koń-
czy się on na granicach Zimbabwe. red

dečkovą. Zajęcia taneczne są wpisane w cykl
pozalekcyjnego programu, mającego zachę-
cić młodych Romów do poświęcenia wolne-
go czasu na własny rozwój artystyczny. Lider-
ka grupy przyznaje, że uczestnictwo w Bra-
ve Kids (już po raz trzeci) staje się prawdziwą
motywacją – dzieci wiedzą, że tylko dzięki
ciężkiej pracy mogą przyjechać do Polski.

Chiny – Hong Kong Youth drama
Ambassador Scheme

Grupa dzieci Hong Kong Youth drama
Ambassador Scheme stara się poprzez teatr
odkryć energię i historię miasta z czasów
przedkolonialnych – przez 156 lat Hongkong
powoli zatracał bowiem swoją orientalną
wyjątkowość. Dzieci szukają własnego mitu
życia, tożsamości. Przyjazd na Brave Kids
daje młodym aktorom szansę odnalezienia
kolejnej warstwy tożsamości – pokazując
światu własne korzenie, dzieci stają się
dumne ze swojej kultury. Liderka grupy, Sim
Fong Zoe Lai, przyznaje, że praca z najmłod-
szymi jest dla niej darem, który pozwala
wrócić do czasów niewinności, naiwności
i beztroski, zobaczyć w oczach dzieci ten sam
zapał i ciekawość świata.

Polska – Wrocławskie Gimnastyczki
Te dziewczęta to grupa wrocławianek, dla

których gimnastyka artystyczna stała się
prawdziwą pasją. Liderka, Agata Jach, w la-
tach ubiegłych gościła uczestników Brave Kids
i zdradza, że nauczyła się rzeczy, o których
pewnie nigdy w życiu by się nie dowiedziała.
Włączając do projektu swoje podopieczne,
chciała pokazać jak niesamowite jest two-
rzenie wspólnego przedstawienia z dziećmi
o różnych umiejętnościach artystycznych.
Ma więc nadzieję, iż będzie to dla nich tak

BRAVE KIDS W PUSZCZYKOWIE
Pokaz grup indywidualnych, podczas których uczestnicy tegorocznej edycji programu

zaprezentują swoje umiejętności artystyczne odbędzie się 26 czerwca o godz. 17.00
na scenie przed Biblioteką Miejską Centrum Animacji Kultury, ul. Wysoka 1.

Kolejny występ w Puszczykowie zaplanowano na 6 lipca (godz. 17.00 na Rynku).
Tym razem zaprezentowane zostaną efekty pracy warsztatów w Krośnicach.

Więcej informacji o projekcie oraz jego uczestnikach można znaleźć w Internecie:
www.bravekids.eu
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TOWARZYSKO NA PRZEMĘCIE
Członkowie Koła PZW nr 041 przy Urzędzie Miasta

w Puszczykowie uczestniczyli 26 maja w towarzyskich zawo-
dach w Olejnicy. Wędkarze z Puszczykowa wędkowali
metodą spławikowo-gruntowo-żywcową.

Wyniki były bardzo zbliżone, najlepszymi okazali się
Jacek Gensler (2,870), tuż za nim na podium stanął Stanisław
Kortus (2,716), trzecie miejsce zajął Stanisław Szulc (2,660).

Sekretarz Koła, Adam Stefaniak

Zbiórka odbyła się przed godziną 9, przeprowadzono zapi-
sy „małych" wędkarzy. Tym którzy nie posiadali przynęty poda-
rowano zanętę i białe robaki. Od wielu lat oferta spędzenia Dnia
Dziecka aktywnie, cieszy się dużym zainteresowaniem, a po
zapisach okazało się, iż w zawodach wzięło udział 42 dzieci.
Warunkiem uczestnictwa w zawodach była obecność opieku-
nów, którzy czuwali nad bezpieczeństwem swoich pociech więc
razem z opiekunami na Zakolu Warty spotkało się ok. 120 osób.

Wszystkich przywitał wiceprezes Zbyszko Sobkowiak,
a w trakcie wędkowania, zawodników odwiedził Burmistrz
Puszczykowa Pan Andrzej Balcerek, który przywiózł drobiazgi
dla dzieci i rozmawiał z uczestnikami.

„Walka" była wyrównana, co pokazały wyniki. Pierwsze
miejsce w kategorii dziewczynek zajęła Natalia Zajączek (490
gr.), druga na podium uplasowała się Ania Tomaszewska (410
gr.), trzecia na podium stanęła Kasia Mańczak (330 gr.). W kate-
gorii chłopców najlepszy okazał się Kacper Szłapka (730 gr.),
drugi był Kacper Kaczmarek (340 gr.), na trzecim stopniu
podium stanął Tomasz Jezierzański (320 gr.). Pierwsze trójki
w kategorii chłopców i dziewcząt, otrzymały puchary prze-
kazane przez Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu. Wszyscy pozos-
tali zawodnicy otrzymali upominki, owoce, pączki, napój
i medale pamiątkowe, podarowane przez Joannę Hejnowicz –
kierownik Centrum Animacji Sportu.

Organizatorzy zawodów składają serdeczne podziękowania
za wsparcie Burmistrzowi Puszczykowa Panu Andrzejowi Bal-
cerkowi, kierowniczce Centrum Animacji Sportu Pani Joan-

DZIEŃ DZIECKA Z WĘDKĄ

Kolejny raz puszczykowskie Koło Wędkarskie
zorganizowało otwarte zawody wędkarskie z okazji
Dnia Dziecka.

nie Hejnowicz, Panu Posłowi Arkademu Fiedlerowi, firmie
Farmpasz, firmie Robinson Polska, sklepowi wędkarskiemu
„Goldfish" z Mosiny, Zarządowi Okręgu PZW w Poznaniu oraz
Piekarni – Cukierni Pana Jacka Błaszkowiaka. Dziękuję rów-
nież kolegom z Zarządu Koła, za włożony wysiłek w organi-
zację imprezy. Dzięki Wam Dzień Dziecka z Naszym kołem,
był niewątpliwie bardzo udany i zapadnie uczestnikom
w pamięci.

Z wędkarskim pozdrowieniem:
Adam Stefaniak
Sekretarz Koła



17Echo Puszczykowaczerwiec 2013www.puszczykowo.pl

INFORMACJE

Emeryci i renciści z Oddziału Rejonowego
w Puszczykowie wyjechali w maju nad morze,
do Sarbinowa. Korzystając z morskiego klimatu
i ładnej pogody, byli na pieszej wycieczce w Gąskach,
gdzie weszli na latarnie morską skąd podziwiali
okolicę. Z Sarbinowa udali się także do Chłopów.

Każdego dnia zażywali spacerów po pięknej, nowej pro-
menadzie oraz uprawiali nordic walking. W programie
wycieczki były także wizyty na pływalni w Ośrodku Wypo-
czynkowo – Rehabilitacyjnym „Jawor”. Codziennie rano
uczestniczyli w gimnastyce profesjonalnie prowadzonej przez
ich koleżankę Halinę Namysł. Przed wyjazdem na wyciecz-
ki do Dobrzycy i Kołobrzegu, kolega Janusz Wesołowski
podzielił się wiadomościami o tym regionie. Pobyt umiliły wie-
czorki taneczne.

Pobyt w Sarbinowie i zaplanowany wyjazd do Dąbek jest
zadaniem publicznym pt. „Organizacja wyjazdów rehabilita-

REHABILITACJA I WYPOCZYNEK W SARBINOWIE

cyjnych dla seniorów w zakresie promocji zdrowia”, dofi-
nansowany przez Burmistrza Miasta Puszczykowa , w wyso-
kości 13.000 zł. Ewa Palm-Drobnik

NOWY ZARZĄD ZWIĄZKU EMERYTÓW
Oddziała Rejonowy Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Puszczykowie ma nowy
zarząd. Wyborów dokonano podczas kwietniowego
zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które
odbywają się co 5 lat.

W zebraniu uczestniczyli także zaproszeni goście wśród któ-
rych byli: zastępca Burmistrza Puszczykowa Władysław Ślisiński
oraz Przewodniczący Oddziału Okręgowego w Poznaniu, Hen-
ryk Zybert, który poprowadził zebranie. Sprawozdanie ustę-
pującego Zarządu przedstawiła Barbara Wojciechowska.

W czasie obrad jednogłośnie udzielono absolutorium ustę-
pującemu Zarządowi. W skład nowego Prezydium Zarządu,
weszło 13 osób:

Przewodnicząca – Danuta Janaszek
Z-ca przewodniczącego – Zdzisław Dolata
Sekretarz – Honorata Kubzdela
Skarbnik – Gabriela Lewandowska
Członkowie Zarządu: Łucja Morawska, Ewa Palm-Drobnik,

Halina Damecka, Stanisław Kwieciński, Eugenia Nowak, Sta-
nisława Wojciechowska, Izabela Ferek, Elżbieta Strzelczyk,
Marian Kołodziejczak. Ewa Palm-Drobnik

WAKACYJNY KURS FOTOGRAFII
Zajęcia przeznaczone dla gimnazjalistów i licealistów poprowadzi
Włodzimierz Kowaliński.

Podczas 12 godzinnego kursu (dwa
razy w tygodniu po 2 godziny) uczestnicy
w studio i w plenerze, w małych grupach
do 10 osób zapoznają się z tajnikami foto-
grafownia.

Program zajęć:
– nauka posługiwania się aparatem foto-

graficznym,

– umiejętność dokonywania właściwego
pomiaru światła, ustawianie pożądanej
ekspozycji,

– poznanie zasad funkcjonowania apa-
ratu, optyki, różnych źródeł światła,

– wiadomości o estetyce obrazu: kom-
pozycja, oświetlenie, głębia ostrości,
zapis czasu w fotografii,

– zapoznanie się z podstawową obróbką
zdjęć w prostym, darmowym progra-
mie komputerowym,

– pokaz multimedialny – historia foto-
grafii od jej powstania do czasów
współczesnych.

Koszt kursu: 120 zł od osoby.

Zapisy: Biblioteka Miejska
im. M. Musierowicz

w Puszczykowie
tel. 61 819 46 49
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CzAS NA WAKACJE

Zajęcia sportowe na salach gimnastycznych
– dla dzieci i młodzieży

Od 15 do 26 lipca, od poniedziałku do piątku

Szkoła Podstawowa nr 1 – godz. 10:30–12:00
Gimnazjum nr 1 – godz. 12:00–13:30

Szkoła Podstawowa nr 2 – godz. 11:00–12:30
Gimnazjum nr 2 – godz. 9:30–11:00

Letnia Akademia Tenisa – dla dzieci i młodzieży
korty CAS, Kościelna

I turnus – od 15 do 19 lipca
II turnus – od 22 do 26 lipca
III turnus – od 29 lipca do 2 sierpnia

Klasy 1–3 szkół podstawowych: godz. 8:30–10:00
Klasy 4–6 szkół podstawowych: godz. 10:15–12:00
Gimnazja: godz. 12:00–13:30 (jeśli zbierze się 8-osobowa
grupa)

Zajęcia sportowe dla najmłodszych
Lipiec, sierpień, od poniedziałku do piątku, godz. 10:00–11:00,
teren rekreacyjny CAS, Kościelna

Nordic Walking – dla wszystkich
Wtorki, wyjście z budynku CAS, Kościelna
– 2, 9, 16 lipca, godz. 17:30
– 13, 20, 27 sierpnia, godz. 17:30

Joga w parku, dla wszystkich
poniedziałki godz. 17:30–19:00, teren rekreacyjny CAS,
Kościelna

Zajęcia szachowe na powietrzu – dla wszystkich
środy, godz. 13:00–15:00, CAS, Kościelna

Wakacyjna Liga Siatkówki Plażowej
– młodzież gimnazjalna

Chłopcy – od 3 do 19 lipca, od 7 do 23 sierpnia, środy
i piątki, godz. 16:00, boisko piaszczyste CAS
Dziewczęta – od 3 do 19 lipca, od 7 do 23 sierpnia, wtorki
i czwartki, godz. 17:00, boisko piaszczyste przy Orliku Nowe
Osiedle

Rowerowe wtorki dla każdego
Lipiec, sierpień – 9:00, wyjazd z terenu CAS, Kościelna

Półkolonie SPORTOWY KONIEC WAKACJI
dla dzieci i młodzieży

I turnus – od 19 do 23 sierpnia, godz. 9–15
II turnus – od 26 do 30 sierpnia, godz. 9–15
Szkoła Podstawowa nr 1 oraz BM CAK, ul. Wysoka 1
Koszt: 60 zł za tydzień

STREET WORKOUT, ZAJĘCIA
OGÓLNOROZWOJOWE, od 14 lat

Lipiec, sierpień, wtorki i czwartki, od godz. 18:00 do 20:00
Teren CAS, Kościelna

Wszelkich informacji udzielają oraz zapisy prowadzą:
Joanna Hejnowicz, tel. 666 851 382

Anna Kubacka, tel. 608 201 593
Oprócz półkolonii sportowych
wszystkie zajęcia są bezpłatne

SMOKOWNIK
TYMKA
6 czerwca Biblioteka Miejska
im. M. Musierowicz w Puszczy-
kowie gościła klasę IV b, wraz
z wychowawczynią panią Kamilą
Marcinkowską, której uczniem
jest autor wystawy „Smokownik”
– Tymek Dydowicz. Smoki
– pasja młodego artysty rozpoczęła
się po obejrzeniu filmu „Eragon.”.

Od tamtej pory żadna książka
i żaden film opowiadający o przy-
godach tych fascynujących stwo-
rzeniach nie są mu obojętne.
W czytelni Biblioteki Miejskiej
Tymek zaprezentował za pomocą
różnych technikach swoje ulu-
bione smoki, znalezione w pole-
canych przez niego książkach.
Zdecydowanie najwięcej czasu i
cierpliwości kosztował go smok z masy
papierowej. W trakcie spotkania w Bib-
liotece koleżanki i koledzy z klasy podzi-
wiali talent swojego kolegi, rozmawiali
o smokach, zapoznali się ze smoczym pis-
mem szyfrując własne imiona. Na pa-

miątkę tego spotkania wszystkie dzieci
otrzymały zakładkę do książek oraz sło-
dkie co nieco.

Wystawę do końca wakacji można
oglądać w czytelni Biblioteki Miejskiej.
Zapraszamy serdecznie! BMCAK
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ZAKOŃCZENIE LETNIEGO SEMESTRU
AKADEMII SENIORA
24 maja Studenci Akademii Seniora oficjalnie
zakończyli letni semestr. Minione miesiące
obfitowały mnóstwem zajęć i spotkań.

Cieszymy się, że proponowana Seniorom oferta Biblioteki
cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem. W trakcie tego
semestru nasi Studenci po raz pierwszy od kilku lat istnienia
Akademii odważyli się zaprezentować swoje dotychczasowe
umiejętności na scenie. Efektem tego był Dzień Języków
Obcych pełen scenek rodzajowych, muzyki i śpiewu w szli-
fowanych, na co dzień językach. Semestr letni zakończył się
fantastycznym koncertem piosenki rosyjskiej.

Grupa pod opieką pani Ajżany Prendke i przy gitarowym
akompaniamencie członków jej rodziny zaprezentowała utwo-
ry należące do kanonu rosyjskiej piosenki. Po koncercie
odbył się kolejny już wernisaż prac Seniorów, wykonanych pod-

czas zajęć malarskich z panią Agnieszką Jagiełło. Obrazy
w dalszym ciągu można podziwiać na piętrze Biblioteki
Miejskiej. Dziękujemy serdecznie za radość kolejnych wspól-
nych miesięcy. Życzymy miłego, przyjemnego wypoczynku.
Wraz z nowymi siłami i chęcią zapraszamy na zajęcia w paź-
dzierniku. BMCAK

Warsztaty dwutygodniowe dla dzieci

WAKACJE Z TUWIMEM
Dzieci w wieku od 6 do 10 lat zapraszamy serdecznie na warsztaty
letnie w Bibliotece Miejskiej w terminie: 29.07.2013–02.08.2013
lub 05.08.2013–09.08.2013 r. w godz. 10:00–13:00.

W programie m.in. wspólne zabawy
ruchowe w Bibliotece i na dworze, zaję-
cia plastyczne, czytanie bajek i wierszy
Tuwima, ponad to bujanie w obłokach
wraz z Dyziem Marzycielem, oczeki-
wanie na Spóźnionego słowika, wspól-
ne słuchanie Ptasiego Radia i niespo-
dzianki. Koszt zajęć: 25 zł./ 1 tydzień.
Zapisy w Bibliotece Miejskiej im. M. Mu-
sierowicz w Puszczykowie i pod nume-
rem tel. (61) 819 46 49.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Letnie Spotkania z Teatrem
dla Dzieci

• 20.06.2013 godz. 17:00, „Wilk i zając
w mieście”.

• 10.07.2013 godz. 11:00 „Pomarańczo-
wa Pantera”.

• 31.07.2013 godz. 11:00 „Zajęcza chat-
ka”.

• 07.08.2013 godz. 11:00 „Czarno-
księżnik z Krainy Oz”.
Bilety w cenie 5 zł. dostępne w Bib-

liotece Miejskiej.

Esy Floresy – zajęcia plastyczne dla
dzieci w wieku 10–13 lat, zapisy w Bib-
liotece Miejskiej im. M. Musierowicz
w Puszczykowie i pod numerem tel. (61)
819 46 49.

Zumba dla dorosłych (sierpień)
Maluchowanie – zajęcia ogólnoroz-

wojowe dla mam i dzieci w wieku 1–3.
Zapisy pod numerem tel. 696 890 945.

ARENA RUCHU
ZAPRASZA

NA WAKACYJNE ZAJĘCIA
DLA KAŻDEGO

(także początkujący w każdym wieku)!
informacje:

dr Monika Stefaniak
tel. 607 53 89 88,

www.arenaruchu.com.pl
Koszt: karnet na 10 kolejnych zajęć

– 100 zł, jednorazowo: 13 zł/zajęcia
(odliczone, płatne u instruktora).

Miejsce: sala sesyjna (taneczna) Bib-
lioteka Miejska w Puszczykowie.

Liczba miejsc ograniczona, pierwszeństwo
na zajęciach mają osoby z karnetami.

Terminy zajęć:
• Fitness (poniedziałki, godz. 10):

3,10,17,24 czerwca;
1, 8, 15, 22, 29 lipca;
2, 9, 16, 23 września.

• Joga/pilates (czwartki, godz. 10);
6, 13, 20, 27 czerwca;
4, 11, 18, 25 lipca; 5, 12, 19 września.

Serdecznie zapraszam!
W razie dużej liczby uczestników

możliwe jest stworzenie nowej grupy
na godzinę 11.00.
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Urząd Miejski ul. Podleśna 4 62-040 Puszczykowo
tel. 61 898 37 00; fax 61 898 37 11
www.puszczykowo.pl; e-mail: um@puszczykowo.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00–16:00
wtorek-piątek: 7:30 –15:30

Przychodnia Zdrowia SALUS ul. Kraszewskiego 11,
tel. 61 813 32 03 czynna: poniedziałek-piątek 8:00–18:00

Puszczykowski Ośrodek Zdrowia POZMED sp. z o.o.
ul. Poznańska 36 – 61 8301 382
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.

Poradnia lekarska w hotelu szpitalnym ul. Kraszewskiego 6
tel. 61 89 84 019

Poradnia Lekarsko-Stomatologiczna MEDICOR ul. Kraszewskiego
11 tel. 61 898 42 22 czynna: poniedziałek-piątek, rejestracja
8:00–18:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wysoka 1 – 61 819 46 48

Urząd Pocztowy, ul. Magazynowa 2 – 61 898 30 13

Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz
w Puszczykowie, ul. Wysoka 1 – 61 819 46 49

Muzeum – Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera,
ul. Słowackiego 1 – 61 813 37 94

Prywatne Przedszkole Nr 1 „Pracowite Pszczółki”,
ul. Wysoka 2 – 61 813 30 52

Przedszkole Niepubliczne FLOH,

ul. Czarnieckiego 2 – 61 819 36 15

Niepubliczne Przedszkole Nr 3 „Leśni Przyjaciele”,

ul. Przyszkolna 1 – 61 813 31 52

Niepubliczne Przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka”,

ul. Niepodległości 14, ul. Jarosławska 1

– 61 830 24 95 lub 692 489 191

Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze”, ul. Gołębia 47,

tel. 606 641 988

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza,

ul. Wysoka 2 – 61 813 34 61

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich,

ul. Kasprowicza 1 – 61 813 33 71

Gimnazjum Nr 1 im. Alberta Einsteina,

ul. Wysoka 2 – 61 819 43 57

Gimnazjum Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego,

ul. Kasprowicza 1 – 61 819 46 87

Zespół Szkół w Puszczykowie: LO im. Mikołaja Kopernika

i Gimnazjum Sportowe, ul. Kasprowicza 3 – 61 813 34 11

Gabinet weterynaryjny – Blumczyński Tadeusz, 3 Maja 2,

Puszczykowo – 61 813 39 61 pn-pt: 8-10,

ORLIK, ul. Jarosławska, 19-21

animator – M. Kaszuba – 721 268 279

M. Kościuk – 721 471 271

gospodarz – M. Toma – 505 302 583

ORLIK, nowe Osiedle, animator – K. Dolczewski – 606 433 486

gospodarz – P. Stefaniak – 509 082 799

Apteka w Starym Domu, ul. Dworcowa 22 – 61 819 40 28

Apteka Alchemia, ul. Kościelna 7, 62-040 Puszczykowo

– 61 813 30 04,

Apteka pod Puszczykiem,

ul. Kraszewskiego 11 – 61 898 42 39

Apteka Viola Farm, ul. Poznańska 74A – 61 813 32 01

Apteka św. Kamila w Puszczykowie,

ul. Poznańska 56 – 61 813 37 87

Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Wniebowziętej

ul. Kościelna 1 – 61 813 31 83

Kościół parafialny pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP

ul. Dworcowa 16 – 61 813 31 35,

fax 61 819 32 44

WAŻNE PLACÓWKI I URZĘDY

Numer Alarmowy 111122

Pogotowie Ratunkowe 999999

Straż Pożarna 999988

Policja 999977

Pogotowie Wodno-kanalizacyjne 999944

Pogotowie Energetyczne 999911

Pogotowie Gazowe 999922

TELEFONY ALARMOWE
WAŻNE TELEFONY

Policja w Puszczykowie ((24h)) 660022  443300  009988  
6611  884411  3300  2200

Straż Miejska – w godz. 7–22 669922  445588  553344
Pogotowie Ratunkowe w Luboniu 6611  8811  3300  999999
Zespół Zarządzania Kryzysowego 24h 660022  444444  990000
Szpital w Puszczykowie (centrala) 6611  8899  8844  000000
Szpitalny Oddział Ratunkowy 6611  8899  8844  110011

TELEFONY ALARMOWE

data ur. data zg.

Maciej Włodzimierz Andrzejewski 6.I.1951 15.V.2013
Stanisław Tadeusz Szczukocki 14.XI.1951 17.V.2013

Jan Wojtysiak 17.VI.1948 23.V.2013
Stefania Adamczak 31.V.1935 28.V.2013
Barbara Mielcarek 13.II.1941 30.V.2013
Halina Jadwiga Jarmuszkiewicz 8.IX.1932 4.VI.2013

ODESZLI 
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• Koszt 6OO zł 
• Zakwaterowanie – w campingach z pełnym węzłem sanitarnym

oraz w pokojach 2 i 3 osobowych z TV Wyżywienie – 3 posiłki 
i podwieczorek 

Ograniczona liczba miejsc: 
– Szkoła Podstawowa nr 1–8 miejsc 
– Szkoła Podstawowa nr 2–8 miejsc 
– Gimnazjum nr 1–7 miejsc 
– Gimnazjum nr 2–7 miejsc 
Ośrodek kolonijny położony ok. 250 m od morza, w otoczeniu

sosnowego lasu. W programie wycieczki autokarowe, ognisko,
zajęcia na basenie, nauka pływania, zajęcia sportowe, kąpiele 
w morzu. Do dyspozycji basen letni kryty, zestaw boisk
sportowych, świetlica. 

Zgłoszenia w Centrum Animacji Sportu 
pod nr tel. Kom. +48 666 851 382

karty kwalifikacyjne i regulamin 
do pobrania w sekretariatach szkół

Szczegóły na www.caspuszczykowo.pl

MIASTO PUSZCZYKOWO ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ NA KOLONIE LETNIE 
W MRZEŻYNIE 1-25 LIPCA 2013 

RZEMIEŚLNICY ŚWIĘTOWALI 
Dzień Budowlańca, Dzień Dziecka 
i 50-lecie istnienia ośrodka Cechu
Rzemiosł w Puszczykowie
świętowali 1 czerwca podczas
Pikniku Rodzinnego rzemieślnicy,
właśnie w swoim cechowym
puszczykowskim ośrodku. 

Z uwagi na szacowny jubileusz, rze-
mieślnicy na Piknik Rodzinny zaprosili wie-
lu gości, wśród których był także burmistrz
Puszczykowa Andrzej Balcerek, były
minister budownictwa Andrzej Aumiller,
prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej
– Jerzy Bartnik. Burmistrz Andrzej Bal-
cerek, przekazał na ręce gospodarza ośrod-
ka pamiątkowy album, życząc dalszej
owocnej pracy wszystkim rzemieślnikom. 

Tradycyjnie uroczystości rozpoczęto od
złożenia kwiatów pod pomnikiem Jana
Kilińskiego, któremu towarzyszył wystrzał
z armaty Bractwa Kurkowego. 

Oczywiście część oficjalna pikniku
była tylko wstępem wielogodzinnego

pikniku podczas, którego na przybyłych
gości czekało wiele atrakcji. Organiza-
torzy zapewnili wiele gier i zabaw dla do -
rosłych i oczywiście dzieci, które tego
dnia świętowały przecież Dzień Dziecka. 

Na scenie pojawili się uczniowie poz-
nańskiej Budowlanki, którzy przygoto-
wali z tej okazji program artystyczny. 
Z Tarnowskich Gór przyjechał natomiast
Zespół Muzyczny E. Richtera, który
zadbał o muzyczna oprawę imprezy. 

W programie był także rajd samocho-
dowy z metą w Ośrodku, zawody strze-
 leckie na strzelnicy na terenie Ośrodka
Cechu oraz konkurs wiedzy o BHP zor-
ganizowany przez Okręgowy Inspekto-
rat Pracy w Poznaniu.

Organizatorom pomieszała nieco szyki
kapryśna pogoda, ale bez względu na to czy
z nieba kropił deszczyk czy świeciło słoń-
ce wszyscy bawili się doskonale. red
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Dobry występ odnotował badmintonista Mateusz
Kędziora na Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików, rozegranychw 11 maja w Przeźmierowie. 

Zawodnik PTS Puszczykowo po wygranych dwóch poje-
dynkach i jednej porażce zajął miejsce w ćwierćfinale. W grze
deblowej poszło jeszcze lepiej. W parze z kolegą z Prze-
źmierowa, zajął wysokie drugie miejsce ulegając tylko parze
z Targowej Górki.

Tydzień później w odległym Suchedniowie odbyły się Mist-
rzostwa Polski Młodzików, gdzie klub badmintona PTS Pusz-
czykowo w grze deblowej reprezentował Mateusz Kędziora.
W zawodach wystartowało 144 zawodników i zawodniczek
z całej Polski. Mateusz w parze z Damianem Jaśkowiakiem
z UKS Orkan Przeźmierowo trafili do silnej grupy, w której
znalazła się rozstawiona z „dwójką” para z UKS Start
Widełka. Chłopcy w grupie stoczyli 4 pojedynki pokonując
kolejno parę z Zamościa, Płocka i Kielc. Odnieśli tylko jedną
porażkę z rozstawioną parą z Widełki i awansując do fazy
pucharowej z drugiego miejsce w grupie. Kolejny pojedynek,
który dawał awans do ćwierćfinału zaczął się bardzo dobrze

wygranym setem dla naszej pary. Jednak w drugim i trzecim
secie zabrakło koncentracji i nasi zawodnicy przegrali 2:1
w setach zajmując ostatecznie miejsca 9–12. 

* * *
Dwóch zawodników z Puszczykowa wystąpiło w IV Tur-

nieju Badmintona o Puchar Konrada Szymańskiego – Posła do
Parlamentu Europejskiego, który odbył się 1 czerwca w Gnie-
źnie. Zawody rozgrywane były w dwóch kategoriach: junior
i junior młodszy. W najliczniejszej grupie juniorów młodszy
Mateusz Kędziora zajął 3 miejsce i przegrywając jedynie ze
zwycięzcom zawodów. W starszej kategorii juniorów Paweł
Bakun podzielił los młodszego kolegi z klubu i również zajął
3 miejsce. PTS

ZMAGANIA 
MŁODZIKÓW

PŁYWACKIE 
SUKCESY

18 maja w Lesznie zakończył się
cykl zawodów Wielkopolskiej Ligii
Pływackiej obejmujący cztery
edycje startowe: Rawicz, Głogów,
Środa Wlkp i ostatni właśnie
w Lesznie.

Na dystansie 200 m stylem zmiennym
puszczykowianin Filip Skibiński zdobył
srebrny medal. Krążek tego samego ko -
loru Filip wywalczył także w drużynie
wraz z Janem Stacheckim startując na dy -
stansie 4 x 50 stylem dowolnym.

W klasyfikacji generalnej tych zawo-
dów na 99 startujących zawodników
z całej Wielkopolski z rocznika 2002 Filip
osiągnął trzecie miejsce i brązowy medal
a Jan Stachecki zajął 28 miejsce.

Kolejnym ważnym wydarzeniem tej
dyscypliny był Drużynowy Wielobój

Pływacki odbywający się na terenach
światowej klasy pływali na Termach
Mal tańskich w Poznaniu w dniach 24
i 25.05.2013.

Tutaj rywalizacja była jeszcze bardziej
zacięta, gdyż zawodnicy startowali nawet
spoza województwa Wielkopolskiego.
Ostatecznie Filip Skibiński zdobył:
• Złoty medal na dystansie 200 m stylem

dowolnym z czasem 2.35.71,
• Złoty medal na dystansie 100 m stylem

dowolnym z czasem 1.09.01,
• Srebrny medal na dystansie 200 m

sty lem zmiennym z czasem 2.59.83,
• Złoty medal w sztafecie 4 x 50 stylem

dowolnym,
• Brązowy medal w sztafecie 4x50 stylem

zmiennym wraz z Janem Stacheckim.
Gratulacje!

Leszek i Anna Skibińscy
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PUSZCZYKOWO 
POBIEGŁO
18 maja w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega
biegali puszczykowianie. Uczestnicy biegu startowali
przy punkcie Eko Info niedaleko stacji PKP w Puszczy -
kowie, zaś finiszowali na terenie Centrum Animacji
Sportu przy ulicy Kościelnej. Trasa wytyczono
malowniczymi terenami leśnymi otuliny Wielkopol -
skiego Parku Narodowego, a dystans wynosił 2,8 km. 

Na starcie stanęły dzieci, młodzież i dorośli. Uczestników
powitał Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa – Zbig-
niew Czyż oraz Kierownik Centrum Animacji Sportu – Joan-
na Hejnowicz. Rozgrzewkę poprowadził olimpijczyk z Aten
i Pekinu, uczestnik sztafet 4x400m – Rafał Wieruszewski, któ-
ry również wziął udział w biegu. Na starcie stanął także Kaje-
tan Jasiczak, który wraz z przyjaciółmi pokazał wszystkim na
czym polega canicross, czyli bieganie z psem na uprzęży. Star-
terem tego niecodziennego biegu był Zastępca Przewodni -
czącego Rady Miasta Puszczykowa –

Janusz Szafarkiewicz. Każdy otrzymał
pamiątkową koszulkę, a na mecie na wszyst-
kich czekały napoje i słodkie przekąski. 

Na terenie Centrum Animacji Sportu
zarówno dla uczestników biegu, jak i dla
pozostałych mieszkańców i gości zorganizowano piknik spor-
towy. Dla najmłodszych odbył się bieg malucha, który popro-
wadził nasz gość Rafał Wieruszewski. 

Krystyna Jasiczak i Kajetan Jasiczak – wielokrotni meda-
liści imprez europejskich i światowych – zaprezentowali
swoje umiejętności w zakresie bikejoring`u, czyli kolarstwa gór-
skiego z psami. Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe zor-
ganizowało darmowe lekcje tenisa ziemnego. Międzyszkolny
Klub Sportowy PUSZCZYKOWO zaprosił na rozgrywki
w plażowej piłce siatkowej. CAS wraz z Polskim Zrzeszeniem
Speed Badmintona zorganizował turniej speed badmintona na
wolnym powietrzu. Sklep DECATHLON udostępnił bieżnie
stacjonarne oraz bramę dmuchaną, którą mogliśmy oglądać na
finiszu, zaś firma Anny Zimowskiej zorganizowała animacje
dla najmłodszych uczestników. Dzięki Klubowi Olimpijczy-
ka, który zaprosił Rafała Wieruszewskiego do Puszczykowa,
mieliśmy możliwość obcowania z fantastycznym sportowcem
i bardzo sympatycznym człowiekiem, który – mamy nadzie-
ję – będzie inspiracją dla puszczykowskich lekkoatletów. 

Cała impreza udała się dzięki współpracy pracowników Urzę-
du Miejskiego, Biblioteki Miejskiej i Centrum Animacji Kul-
tury, punktu Eko Info, młodzieży z klubu MKS PUSZCZY-
KOWO, członków organizacji pozarządowych i pracowników
Centrum Animacji Sportu. Nawet pogoda nam dopisała, mimo
burz i gradu w prognozach. Wszystkich zapraszamy za rok.

CAS/Joanna Hejnowicz




