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BURSZTYNOWY MOTYL  
ZA MOŻE (MORZE) WRÓCI
Bartek Sabela – to on za książkę „Może (morze) 
wróci” odebrał z rąk burmistrza Andrzeja Balcerka 
nagrodę „Bursztynowego motyla”. Uroczystość 
tradycyjnie odbyła się w Muzeum Pracowni 
Literackiej Arkadego Fiedleraw Puszczykowie 
Wyróżnienie przyznawane jest od 1996 roku.

Tegoroczny laureat opisuje swoją podróż do ginącego Mo-
rza Aralskiego, miejsca naznaczonego obecnie niewyobrażal-
ną tragedią. Tragedią wywołaną – co podkreśla Bartek Sabela 
– ludzką arogancją, głupotą i pychą. Opowieść autora jest 
niezwykle poruszającą przestrogą przed tym, do czego może 
doprowadzić ludzka bezmyślność i krótkowzroczność oraz 
przekonanie szalonych decydentów o własnej nieomylności. 
Tradycyjnie laureaci Bursztynowego Motyla podarowują mu-

SZANTA MARIA W PUSZCZYKOWIE 
Tradycyjnie w czerwcu przy burcie Santa Marii zacumowanej 
w Ogrodzie Tolerancji Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera 
rozbrzmiewała piosenka żeglarska. 13 czerwca do Puszczykowa  
na Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej przyjechało wielu 
miłośników tej muzyki. 

W tym roku na szantowej scenie zaprezentowało się kilkudziesięciu wykonaw-
ców z powiatu poznańskiego. Swój zespół tradycyjnie wystawili nawet powiatowi 
radni. Na wszystkich czekała także pyszna, tym razem żeglarska, a nie żołnierska 
grochówka z kotła. red

zeum jakiś przedmiot przywieziony ze swoich wojaży. Bartek 
Sabela podarował rubab – tradycyjny instrument strunowy.

Do tej pory laureatami tego konkursu za najlepszą książkę 
podróżniczą zostali, m.in.: Jerzy Kukuczka, Marek Kamiński, 
Marcin Kydryński, Ryszard Kapuściński, Beata Pawlikow-
ska, Wojciech Jagielski, Elżbieta Dzikowska, Andrzej Sta-
siuk, Wojciech Cejrowski i Martyna Wojciechowska. red

7-8 czerwca, w Muzeum A. Fiedlera panowała 
rodzinno-piknikowa atmosfera, dopisała piękna 
pogoda. Przyjechali podróżnicy z całego kraju,  
którzy porywającymi opowieściami zabierali 
słuchaczy w magiczne wyprawy dookoła świata.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty: ku-
linarne , artystyczne, podróżnicze, bębniarskie i taneczne. 
Dzieci i dorośli wyszywali kolorowe torby we wzory etnicz-
ne, mali Masajowie wykonywali swoje tarcze i dzidy, można 
było nauczyć sie czerpać papier i poćwiczyć kaligrafię chiń-
ską, wirować do wtóru akordeonu, grać na bębnach i przygo-
tować własne przysmaki z różnych stron świata.

Odwiedzili nas uroczy przybysze z Azji Środkowej i Kau-
kazu, którzy częstowali gości pysznymi szaszłykami i płow, 
prezentowali swoje tańce i muzykę.

Dziękujemy wszystkim prelegentom, prowadzącym 
warsztaty, fotografom, przyjaciołom, wolontariuszom i uczest-
nikom.

Impreza odbyła się w ramach projektu Dookoła świata 
z okazji 40-lecia Muzeum im. A. Fiedlera w Puszczyko-
wie dzięki dofinansowaniu Powiatu Poznańskiego, Urzędu 
Marszałkowskiego, Miastu Puszczykowo i firmom AVIVA 
i Angie. red

ORINOKO NAD WARTĄ 
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Zgodnie z harmonogramem trwają prace związane 
z budową ulicy Jastrzębiej. Kiedy zamykaliśmy ten 
numer Echa ekipy drogowców wykonywały tam 
ostatnie prace wykończeniowe, obrabiane były 
studzienki kanalizacyjne i rewizyjne, dopasowywano 
ostatnie fragmenty kostki pozbrukowej. Zgodnie ze 
specyfikacja przetargową wykonawca ma czas na 
zamknięcie inwestycji do połówy lipca. 

Prace na tej ulicy rozpoczęto od położenia chodnika po 
jednej stronie ulicy. Dzięki temu piesi mogli poruszać się po 
chodniku i nie musieli wchodzić na rozkopaną ulicę. Równo-
legle pracowano przy układaniu kanalizacji deszczowej. 

W zakres prac na ul. Jastrzębiej nie wchodzi, bowiem wy-
łącznie budowa około 300 metrowego odcinka nowej na-
wierzchni z kostki typu pozbruk oraz chodników po obu stro-
nach ulicy (ze zjazdami do posesji). Powstała także kanaliza-
cja deszczowa. Została ona wyprowadzona w rejon ul. 3 
Maja, gdzie zbudowano separator i poletka rozsączające. 
Dzięki temu rozwiązaniu opady deszczu są wyprowadzane na 

JASTRZĘBIA 
NA FINISZU

poletka, gdzie dzięki specjalnemu systemowi rur ulegają pod-
czyszczeniu, by na końcu rozsączyć się do gruntu. 

Inaczej niż zazwyczaj ulokowano też studzienki kanaliza-
cji deszczowej. Znajdują się one w osi jezdni, która podobnie 
jak chodniki mają spady do osi jezdni. To rozwiązanie wybra-
no, aby stworzyć z ulicy Jastrzębiej wygodny i szeroki trakt. 
Chodniki mają, bowiem krawężniki podniesione w stosunku 
do jezdni zaledwie o kilka centymetrów. Dzięki temu, matki 
z wózkami czy rowerzyści nie będą mieli problemów z wjeż-
dżaniem na chodnik. red

Ulica Jastrzębia nie jest jedyną, na której pracują 
drogowcy. Po rozstrzygnięciu przetargu wykonawca 
wszedł już także na ulicę Magazynową. 

Ulicę Magazynowa budowana jest na odcinku około 230 
metrów. Drogowcy położą tam nawierzchnię z kostki typu 
pozbruk. Na szerszym odcinku ulicy powstanie także chod-
nik. Natomiast na węższym (ul. Magazynowa nie ma bo-
wiem jednakowej szerokości na całym odcinku) ulica bę-
dzie funkcjonowała jako pieszo-jezdnia. Zakres prac na tej 
ulicy obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej. 
System kanalizacji zastosowany na tej ulicy jest taki sam 
jak użyty podczas budowy ulicy Jastrzębiej. Także w tym 
przypadku, deszczówka będzie odprowadzana do separato-
rów, z których przez system specjalnych rur trafi na poletka 
rozsączające. 

Zgodnie z harmonogramem zakończenie prac powinno 
nastąpić do końca lipca tego roku. Na budowę zarezerwowa-
no w budżecie 348 tys. zł.

PRACE NA 
UL. MAGAZYNOWEJ

W najbliższym czasie wykonywana będzie także ulica 
Zaułek. Ponadto planowany jest kolejny przetarg na realiza-
cję ulicy Bocznej. Poprzedni został unieważniony z powodu 
zbyt wysokiej cenny oferty. red

WYMIENILI KWIATY 
NA KLOMBACH
W połowie czerwca w Puszczykowie wszystkie 
klomby i ronda zmieniły swoje kolory. 

Tradycyjnie w tym okresie wymienia się kwiaty. Wiosen-
ne zastępowane są letnio jesiennymi, które będą ozdobą mia-
sta do końca sezonu. red
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DZIAŁAMY KONSEKWENTNIE I ODPOWIEDZIALNIE
Z Andrzejem Balcerkiem Burmistrzem Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki 

 – Podczas majowej sesji Rady Miasta otrzymał pan jednogło-
śnie absolutorium, nie było głosów przeciwko, a jedynie dwa 
głosy wstrzymujące, co wskazuje na to, że radni dobrze ocenia-
ją pana pracę. 

 – Dla każdego burmistrza, wójta czy prezydenta otrzymanie 
od radnych absolutorium jest sygnałem, że dobrze wykonuje po-
wierzone mu obowiązki. Dlatego wynik głosowania bardzo mnie 
cieszy. Tym bardziej, że w Puszczykowie nie tylko podczas tej sesji, 
ale przez całą obecną kadencję nikt nie był przeciwko udzieleniu 
mi absolutorium, a tylko pojedynczy radni wstrzymywali się od 
głosu. W tym roku jestem szczególnie zadowolony z tego względu, 
że sesja absolutoryjna była planowana na czerwiec, jednak radni 
komisji rewizyjnej przygotowujący wniosek w sprawie absoluto-
rium stwierdzili, że ze względu na to, że otrzymali wszystkie doku-
menty bardzo szybko i nie budzą one żadnych zastrzeżeń sesja 
absolutoryjna może odbyć się już w maju, a nie w czerwcu. 

 – Jak ocenia pan współpracę z Radą? 
 – Uważam, że dobra współpraca z Radą jest rzeczą nadrzęd-

ną. Nie zawsze się we wszystkim zgadzamy, są sprawy wymagają-
ce dyskusji, rozmów, wypracowania kompromisu. Ale jestem zda-
nia, że o to właśnie w samorządzie chodzi. Dobre rozwiązania 
można wypracować wyłącznie w debacie, dyskusji, a wyniki uzy-
skiwane przez miasto – wspomnę chociażby o finansowych – 
świadczą o tym, że potrafimy wypracować rozwiązania najlepsze 
dla miasta i mieszkańców. 

Chcę podkreślić, że zarówno ja jak i radni bardzo angażujemy 
się w dyskusję i szukanie najlepszego i optymalnego rozwiązania. 
Niektórzy mogą przyjąć to z niedowierzaniem, ponieważ z reguły 
podczas sesji głosowania przebiegają bardzo sprawnie i bez zbęd-
nych dyskusji. Osoby te zapominają jednak, że wypracowywanie 
najlepszych rozwiązań trwa niekiedy miesiącami i wiąże się z wie-
loma dyskusjami podczas komisji, spotkań klubowych czy w innych 
grupach. Podczas sesji widać już tylko efekt tych prac w postaci 
sprawnego głosowania. 

Byłem radnym w poprzedniej kadencji i wiem, że wtedy takich 
dyskusji brakowało. W mojej ocenie właśnie, dlatego w sprawie 
modernizacji magistrali kolejowej Poznań – Wrocław doszło m.in. 
do likwidacji przejazdu kolejowego na ul. 3 Maja, bo ówczesna 
władza nawet nie próbowała podjąć tego tematu.

 – Jak pan ocenia miniony rok pod względem finansowym?
 – Bardzo dobrze. Rok budżetowy 2013 zakończył się dla nas 

bardzo pomyślnie. Dochody wykonaliśmy w 100%, natomiast wy-
datki w 91%. Przy czym należy podkreślić, że zostały wykonane 
wszystkie zaplanowane zadania. W 2013 r. osiągnęliśmy nadwyżkę 
budżetową w wysokości 3.500.000 zł. Rok ten był kolejnym, w któ-
rym nie tylko nie zwiększaliśmy zadłużenia, a je zmniejszyliśmy. 
Szczególnie cieszy osiągnięta nadwyżka dochodów bieżących nad 
wydatkami bieżącymi w wysokości 6.500.000 zł, (najwyższa w hi-
storii Miasta). Nadwyżka ta z jednej strony pokazuje, jakie środki 
Miasto może przeznaczać na inwestycje bez zwiększania zadłuże-

nia, z drugiej natomiast gwarantuje zachowanie wskaźników spła-
ty długu. Jestem bardzo zadowolony z tego, że po wielu miesiącach 
negocjacji doszliśmy do porozumienia ze Spółką Aquanet w spra-
wie służebności przesyłu dla infrastruktury wodociągowej Spółki 
na miejskich działkach. W wyniku tych negocjacji Spółka za usta-
nowienie służebności przesyłu zapłaciła Miastu 1.000.000 zł. Co 
ważne, dzięki wykonaniu wyższej nadwyżki od planowanej możemy 
w bieżącym roku zrealizować znacznie więcej inwestycji niż zakła-
daliśmy. Warto również wspomnieć, że w 2013 roku otrzymaliśmy 
dofinansowanie do przebudowy na mieszkania komunalne budynku 
przy ul. Niwka Stara (157.000 zł) oraz do budowy sieci kanaliza-
cyjnych i wodociągowych (122.000 zł.) 

 – Dobiega końca cała kadencja, podczas której pełnił Pan 
obowiązki burmistrza Puszczykowa. Jak ocenia Pan – przez 
pryzmat miejskich finansów – całą kadencje?

 – Próbując podsumować finansowo całą kadencję muszę cof-
nąć się do grudnia 2010 r., kiedy to obejmując stanowisko po po-
przedniej burmistrz, zastałem pustą kasę miejską. Pustą do tego 
stopnia, że nie było środków na wypłaty dla nauczycieli, na uregu-
lowanie zobowiązań za rozbudowę szkoły i budowę ul. Gołębiej, 
a także na spłatę kredytów. Brak środków na koncie nie był jednak 
najpoważniejszy problem. Istotniejsze było to, że Miasto posiadało 
znaczne zadłużenie wobec Spółki Aquanet, toczyły się postępowa-
nia dotyczące milionowych odszkodowań za przejęte grunty, Mia-
sto właściwie nie osiągało nadwyżki operacyjnej, co wykluczało 
prowadzenie inwestycji z własnych środków i narażało Miasto na 
poważne problemy ze spłatą długu, nie wspominając o 13-milio-
nowym zadłużeniu. Jednym słowem, finanse Puszczykowa na ko-
niec 2010 r. były w fatalnym stanie. 

W trakcie kadencji musieliśmy wypłacić odszkodowania za 
grunty w kwocie ok. 6 mln zł, tak, że dzisiaj prawie wszystkie zale-
głe sprawy w tym zakresie mamy uregulowane. Spłaciliśmy wszyst-
kie zaległe zobowiązania, w tym 1.000.000 zł. wobec Aquanetu. 
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SAMORZĄD

Zmniejszyliśmy minimalnie zadłużenie, przypomnę tylko, że w po-
przedniej kadencji zadłużenie wzrosło o prawie 9 mln zł! Co bar-
dzo ważne, dzięki podjętym działaniom w zakresie racjonalizacji 
wydatków bieżących udało nam się zrealizować wiele inwestycji, 
o których na początku kadencji nawet nie marzyliśmy oraz popra-
wić wiarygodność finansową Miasta. Dzisiaj Puszczykowo jest 
w dobrej sytuacji finansowej. Dalsze odpowiedzialne gospodaro-
wanie finansami Miasta sprawi, że z każdym rokiem nasze możli-
wości inwestycyjne będą rosły.

 – Czy podczas kadencji zmieniły się priorytety inwestycyjne?
 – Od początku kadencji, zarówno dla mnie, jak i radnych, 

sprawą bardzo ważną jest budowa dróg. Od 2011 r. wykonaliśmy 
wiele ważnych i oczekiwanych przez mieszkańców ulic, powstało 
również kilka chodników. Oczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia 
w tym zakresie, ale mogę zapewnić, że jeśli w kolejnej kadencji 
zostaną zrealizowane nasze założenia, to na koniec 2018 r. powin-
niśmy mieć kolejne 30 ulic z nową nawierzchnią, tym samym ran-
king ulic oczekujących na budowę skróci się o połowę. Warto też 
wspomnieć, że przygotowaliśmy zestawie-
nie chodników, które wymagają moderni-
zacji. Na zadania drogowe chcielibyśmy 
przeznaczyć w przyszłej kadencji około 
13.000.000 zł. 

Jednak budowa dróg to nie jedyne waż-
ne inwestycje, jakie prowadzimy w bieżącej 
kadencji. Bardzo pilna okazała się popra-
wa bazy lokalowej szkół przy ul. Wysokiej. W tej sprawie uznaliśmy, 
że najlepszym rozwiązaniem braku sal lekcyjnych będzie przeniesie-
nie gimnazjum do budynku starej szkoły z jednoczesnym przeniesie-
niem biblioteki na Rynek. Ta decyzja nie tylko zwiększy liczbę sal 
dla obu szkół, ale również poprawi bezpieczeństwo poprzez rozdzie-
lenie dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Ponadto lokalizacja 
biblioteki na Rynku jest zdecydowanie lepsza dla mieszkańców, niż 
dotychczasowa siedziba przy ul. Wysokiej. 

Na koniec muszę wspomnieć o rozbudowie bazy sportowej. 
W tym zakresie działamy dwutorowo –na terenie przy ul. Kościel-
nej powstanie hala sportowa, pole do minigolfa i korty tenisowe. 
Zadanie to powierzyliśmy prywatnemu inwestorowi, natomiast 
sami na tym terenie zrealizowaliśmy budowę boiska wielofunkcyj-
nego i jesteśmy w trakcie realizacji ścieżek rekreacyjnych. W ko-
lejnych latach chcielibyśmy przeznaczyć na dalsze zagospodaro-
wanie tego terenu około 1.500.000 zł. Ponadto, chcielibyśmy jesz-
cze w tym roku wykonać koncepcję budowy hali widowiskowo-
-sportowej, która miałaby powstać przy Szkole Podstawowej nr 1. 
Koszt tej inwestycji szacujemy na około 7.000.000 zł, a zakończenie 
realizacji zadania mogłoby nastąpić na początku 2017 r. 

 – Czy inwestycje na terenie CAS, zarówno te prowadzone 
przez prywatnego inwestora, jak i przez samorząd, są potrzeb-
ne naszemu miastu?

 – Oczywiście, że tak. Jeśli sięgniemy w przeszłość, zobaczymy, 
że już 10 lat temu, a może nawet wcześniej, pojawiły się pierwsze 
koncepcje zagospodarowania terenu wówczas MOSiR-u. W ubie-

głej kadencji też było wiele koncepcji, ale nic z tego nie wyniknęło. 
Ja i radni z komitetu, z którego startowaliśmy do wyborów mówi-
liśmy, że mamy na to pomysł. Jego realizacja trwała tak długo, bo 
to jest trudny temat. Jednak dzisiaj mamy efekt tych działań. Jest 
decyzja w sprawie zagospodarowania terenu CAS, mamy podpisa-
ną umowę na budowę bazy sportowo-rekreacyjnej przez podmiot 
prywatny, wybudowane boisko wielofunkcyjne, a to jeszcze nie ko-
niec inwestycji na tym terenie. Muszę powiedzieć, że decyzja odda-
nia części terenu prywatnemu inwestorowi wymagała dużej odwa-
gi. Jestem jednak przekonany, iż czas pokaże, że była bardzo słusz-
na. Przypomnę tylko, że inwestor realizuje tę inwestycję bez jakie-
gokolwiek udziału środków Miasta, a po 30 latach wszystkie obiek-
ty przekaże nieodpłatnie miastu. 

Ten teren się zmienia i będzie naprawdę wspaniałym zapleczem 
rekreacyjno-sportowym dla wszystkich mieszkańców naszego mia-
sta. Uważam, że po zakończeniu prac na terenie CAS-u będziemy 
mieli, czym się chwalić. 

Minione 4 lata pokazały, że w mieście mogą powstawać duże 
inwestycje, ale trzeba działać konsekwent-
nie i odpowiedzialnie. 

 – A przenosiny biblioteki – czy nadal 
Pan uważa, że była to słuszna decyzja?

 – To optymalne rozwiązanie, dzięki 
któremu zyskaliśmy nowoczesną bibliotekę, 
na której modernizację otrzymaliśmy dofi-
nansowanie z Ministerstwa Kultury i Sztuki. 

Ta inwestycja wywołuje duże zadowolenie mieszkańców i przedsię-
biorców z Rynku i okolic. Są zadowoleni z tego, że biblioteka ożywi 
Rynek, który powinien od rana do wieczora tętnić życiem. 

 – 28 czerwca Puszczykowo obchodzi swoje „imieniny”. Co 
w związku z tym chciałby Pan przekazać jego mieszkańcom.

 – 28 czerwca będziemy obchodzić Dni Puszczykowa. Tego 
dnia proszę zostawić wszystkie problemy za sobą, zabrać ze sobą 
rodzinę, znajomych i przyjść na teren Centrum Animacji Sportu 
przy ul. Kościelnej. 

Przygotowując program mieliśmy na uwadze wszystkich miesz-
kańców naszego miasta. Wszystkich bez wyjątku. Na scenie poja-
wią się gwiazdy znane z ekranów TV oraz artyści znani mniejszemu 
gronu. Oprócz Brathanków i Trubadurów na scenie zobaczymy 
wiele zespołów składających się z artystów, na co dzień mieszkają-
cych w naszym mieście. 

Bogaty program przygotowały również organizacje pozarządo-
we działające w naszym mieście. 

Dni naszego pięknego miasta to także doskonała okazja, aby 
spotkać się ze znajomymi i miło spędzić czas. Jak zwykle nie za-
braknie stoisk z pysznym jedzeniem, słodyczami czy napojami. 

Zapraszam wszystkich mieszkańców naszego miasta na Dni 
Puszczykowa. Szczególnie zapraszam dzieci, dla których przygoto-
waliśmy wiele lubianych przez nich zabaw i atrakcji, które tego 
dnia będą bezpłatne. Przyjdźcie, zabierzecie ze sobą rodziny, zna-
jomych przyjaciół, nie tylko z naszego miasta. Życzę wspaniałej 
zabawy.n
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 43. SESJI RADY MIEJSKIEJ 
PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 27 MAJA 2014 R. 

UCHWAŁA NR 301/14/VI 
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie planu ochrony 

dla Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Uzasadnienie: W dniu 29 kwietnia 2014 r. do Rady Mia-

sta Puszczykowa wpłynęło pismo dyrektora Wielkopolskiego 
Parku Narodowego w sprawie zaopiniowania projektu planu 
ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

UCHWAŁA NR 302/14/VI 
w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim 

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

Uzasadnienie: W 2002 roku Ministerstwo Gospodarki 
przyjęło „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest, stosowanych na terytorium Polski”. Program postawił 
sobie za cel oczyszczenie w okresie 28 lat terytorium Polski 
z azbestu i wyrobów azbestowych. Od 2006 roku Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu stworzyło wspólny program udzielania 
pomocy finansowej w likwidacji azbestu. Corocznie gminy, bę-
dące udziałowcami programu, deklarują kwotę uczestnictwa, 
Starosta w wyniku przetargu wyłania wspólnego dla wszystkich 
gmin wykonawcę, który w sposób właściwy, bezpieczny dla 
środowiska demontuje wyroby i kieruje na właściwe składowi-
sko odpadów. Gminy przyjmują od mieszkańców wnioski o do-
finansowanie, do kwoty limitu określonego w podpisywanym 
co rocznie Regulaminie. Gdy limit nie zostanie wyczerpany, 
Starostwo na koniec roku zwraca pozostałą kwotę. Program 
pokrywa 100% kosztów usunięcia wyrobów zawierających 
azbest. Od 2006 roku, dzięki udziałowi w programie, z terenu 
Puszczykowa usunięto 133 510 kg tego wyrobu, czyli 7 853 m². 
Na koniec 2009 roku zinwentaryzowano na terenie Puszczyko-
wa 134 283 kg pokryć dachowych wykonanych z azbestu. 

UCHWAŁA NR 303/14/VI 
w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy 

Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Lu-
boń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokal-
nego transportu zbiorowego. 

UCHWAŁA NR 304/14/VI
w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
§ 1.1. Postanawia się wyemitować obligacje komunalne 

na okaziciela w łącznej liczbie 2.202 (dwa tysiące dwieście 

dwa) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc 
złotych) każda, na łączną kwotę 2.202.000 zł (dwa miliony 
dwieście dwa tysiące złotych).

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 3 ustawy o fi-
nansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego 
w celu sfinansowania spłaty długu mogą m.in. emitować pa-
piery wartościowe. Dzięki przedmiotowej emisji obligacji 
możliwe będzie sfinansowanie zaciągniętego długu przypa-
dającego do spłaty w roku bieżącym, przy jednoczesnym 
spełnieniu w latach następnych wymogów ustawy o finansach 
publicznych co do ograniczeń rocznych w spłacie długu. Na 
agenta emisji obligacji zostanie wybrany bank, który będzie 
pełnił wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i sku-
tecznego przeprowadzenia emisji. Jednocześnie bank ten bę-
dzie pełnił rolę gwaranta emisji tzn. zobowiąże się do nabycia 
obligacji na własny rachunek w przypadku nie sprzedania 
obligacji inwestorom.

UCHWAŁA NR 305/14/VI
w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta 

Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwa-
lenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczy-
kowa na lata 2014-2019.

Uchwała na celu dostosowanie danych do projektu zmia-
ny uchwały budżetowej na 2014 r.

UCHWAŁA NR 306/14/VI
 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Pusz-

czykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 307/14/VI
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Miasta Puszczykowa za 2013 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczyko-
wa za 2013 rok.

UCHWAŁA NR 308/14/VI
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza 

Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta 
za 2013 rok. n

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 43. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 26.06.2014 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej w budyn-

ku B Urzędu Miejskiego przy ul. Po dleśnej 4. Jednocześnie informujemy, że terminy po siedzeń Komisji Rady Miasta i terminy 
dyżurów ra dnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta: www.puszczykowo.pl. Informacje 
można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl
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19 maja br.
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA – infor-

macja dot. projektu pn. „Opracowanie Projektu Planu Ochro-
ny dla Wielkopolskiego Parku Narodowego”, 

– zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2013 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie 
mienia Miasta, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie ab-
solutorium oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

– zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: zmian 
w budżecie; zmian w wieloletniej prognozie finansowej; roz-
patrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta 
Puszczykowa za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu Miasta Puszczykowa za 2013 rok; udzielenia 
absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu 
wykonania budżetu Miasta za 2013 rok; emisji obligacji ko-
munalnych; porozumienia międzygminnego w zakresie lokal-
nego transportu zbiorowego; współdziałania z Powiatem 
Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest.

20 maja br.
KOMISJA EDUKACJI KULTURY I SPORTU – spraw-

dzenie stanu prac przy adaptacji budynku na Rynku na cele 
biblioteki – wizja lokalna, 

 – analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 
Miasta za rok 2013 w zakresie działań komisji oraz zapoznanie 
się ze sprawozdaniem finansowym wraz z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania oraz wnio-
skiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Burmistrza, 
–  zagospodarowanie terenu byłego MOSiR-u – propozycje, 

dyskusja, 
 – Dni Puszczykowa – program, ostateczne ustalenia.

22 maja br.
KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH – przedstawienie 

przez projektanta p. Jerzego Mielewskiego trzech propozycji 
zagospodarowania placu pomiędzy apteką a komisariatem 
policji, 
–  analiza ruchu drogowego i sposobu parkowania przestawio-

na przez p. Jana Sklorza na odcinku ul. Poznańskiej pomię-
dzy rondem ks. Pielatowskiego, a ul. Słoneczną oraz Rynku 
– propozycja rozwiązań, dyskusja, 

–  bezpieczeństwo w Mieście – spotkanie z komendantem ko-
misariatu policji w Puszczykowie Konradem Domino i ko-
mendantem Straży Miejskiej Dariuszem Borowskim, 

–  zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 
rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mie-
nia Miasta, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie abso-
lutorium oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

–  zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczy-
kowa za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Miasta Puszczykowa za 2013 rok; udzielenia ab-
solutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu 
wykonania budżetu Miasta za 2013 rok; współdziałania 
z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego 
w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest; poro-
zumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transpor-
tu zbiorowego.

26 maja br.
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA – omó-

wienie projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie 
ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego oraz Mickie-
wicza (dwa warianty), 
–  zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: udzielenia ab-

solutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wy-
konania budżetu Miasta za 2013 rok; emisji obligacji komu-
nalnych; porozumienia międzygminnego w zakresie lokalne-
go transportu zbiorowego; współdziałania z Powiatem Po-
znańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania 
wyrobów zawierających azbest; wyrażenia opinii o projekcie 
planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

17 czerwca br.
KOMISJA EDUKACJI KULTURY I SPORTU – przy-

gotowanie Szkoły Podstawowej nr 2 do wyzwań roku szkol-
nego 2014/2015 – wizyta radnych w budynku szkoły, przy ul. 
Kasprowicza 1, spotkanie z dyrekcją, 
 –  informacja na temat przygotowania do sezonu letniego: 

zapoznanie się ze stanem przygotowań do sezonu letniego 
obiektów rekreacyjno-sportowych, np. przystań kajakowa, 
Orliki; wykorzystanie punktu EkoInfo; oferta CAS; oferta 
BM CAK, 

–  omówienie aktualnego stanu prac adaptacyjnych budynków 
i przygotowań do przenosin Gimnazjum nr 1 oraz BM 
CAK, 

–  inwestycje związane ze sportem w Puszczykowie – analiza 
i dyskusja. n

MAJOWE I CZERWCOWE POSIEDZENIA KOMISJI 
RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
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PROBLEMY Z KOMUNIKACJĄ PUBLICZNĄ 
W PUSZCZYKOWIE
W nowoczesnych państwach świata jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania miast jest 
komunikacja publiczna. Dzięki niej możliwy jest szybki i łatwy dojazd wielu grup ludzi, takich jak uczniów, 
studentów, seniorów, ludzi pracujących. Dobrze zorganizowana komunikacja publiczna pozwala w znaczący 
sposób zmniejszyć tłok na ulicach oraz zagwarantować najwyższy standard dowozu do celu dla poszczególnych 
osób. Jednak przede wszystkim komunikacja publiczna jest funkcją społeczną, czyli ma służyć społeczeństwu, 
tak jak dobrze zbudowana droga czy chodnik wybrukowany dobrze ułożoną kostką. 

Dzisiaj w Puszczykowie mamy różne 
środku transportu takie jak autobusy i pociągi. 
Autobusy linii 651 są dotowane przez Pusz-
czykowo, Komorniki, Luboń oraz przez Mo-
sinę. Korzysta się z nich wygodnie, gdyż 
można zakupić bilet na strefę A, B i C i przez 
to oszczędzić pieniądze, ale niekoniecznie 
czas. Przerwy pomiędzy poszczególnymi kur-
sami autobusów są niekiedy bardzo długie. 
Zniechęca to bardzo do korzystania z tej linii. 
Najgorzej jest w zimie, kiedy trzeba czekać na 
pętli autobusowej na Dębcu na upragniony 651. Luboń na 
linii pomiędzy Dębcem a Laskiem uzupełnił połączenie 651 
linią 602. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy Lubonia 
mają dużo bardziej komfortowy dojazd niż mieszkańcy Pusz-
czykowa.

Druga linia, która obsługuje Puszczykowo to Eko-Rondo. 
Bardzo często zdarza się, że autobusy tej linii jeżdżą w nie-
wielkiej odległości czasowej od linii 651. Autobusy te mają 
bardzo wygodne siedzenia, ale niestety bilety mają taryfę od-
cinkową i nie są respektowane w Poznaniu. Wielka szkoda, że 
tak nie jest, ponieważ byłoby to udogodnienie dla osób dojeż-
dżających. Na pewno korzystny jest fakt, że Eko-Rondo obsłu-
guje Stare Puszczykowo dzięki dotacji miasta Puszczykowa. 

Do Poznania można dotrzeć również pociągiem. Jest to 
bardzo szybka podróż, bo w zaledwie dwadzieścia minut moż-
na dotrzeć do centrum Poznania. Jest jednak kilka problemów. 
Po pierwsze, w wyniku remontu linii Poznań Wrocław liczba 
pociągów spadła, przez to przerwy pomiędzy poszczególnymi 
kursami się zwiększyły. Po drugie, pociągi do Puszczykowa 
często odjeżdżają z peronu 4a, który znacznie jest oddalony 
od nowego budynku dworca. W wyniku remontu zostanie 
zwiększona liczba kursów pomiędzy Puszczykowem a Pozna-
niem oraz zwiększy się szybkość przejazdu. Sugerowałbym 
zajecie się zawczasu budową nowych miejsc parkingowych 
w bliskiej odległości od stacji, które pozwoliłyby na wygodne 
parkowanie samochodu i przesiadanie się do pociągu. 

Uważam, że można usprawnić komunikację publiczną 
w Puszczykowie. Można dopasować rozkład ZTM i Eko-
-Rondo do rozkładu PKP, żeby zapewnić racjonalną komuni-
kację między Puszczykowem a Poznaniem. Najlepiej, żeby 

rozkład był elastycznie dopasowywany do 
aktualnych rozkładów PKP i PKS. Istotna jest 
też dobra informacja o wszystkich rozkładach 
jazdy. Teraz, żeby się czegoś dowiedzieć, trze-
ba skorzystać z kilku źródeł, co jest nieprak-
tyczne. 

Zaniedbano również kwestie techniczne, 
takie jak budowa ekranów akustycznych. 
Wzdłuż torów zostaną ustawione ekrany, któ-
re odetną wiele dróg dotarcia na stację 
w Puszczykówku. Przykładem może być 

przejście z ulicy Reymonta na stację. Jeszcze w tym roku 
w planach nie było tam przejścia dla pieszych. Na posiedze-
niu komisji tematycznej, podczas omawiania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, zwróciłem uwagę 
na to, że droga wzdłuż peronów w Puszczykówku jest po-
trzebna. Władze miasta skontaktowały się z instytucjami od-
powiedzialnymi za ten teren i wynegocjowano prowizorycz-
ne przejście w tym miejscu przez bramkę awaryjną oraz przez 
nieutwardzony nasyp, który powstanie w wyniku moderniza-
cji peronów. Uważam, że w tym miejscu powinno być nor-
malne dojście do peronów tak jak dzisiaj dla mieszkańców 
ulic Mickiewicza, Reymonta, Słowackiego, ale również dla 
turystów, którzy chodzą z lodziarni do Muzeum Fiedlera. 

Następnym problemem jest przejście na ulicy 3 maja, któ-
re zostanie zlikwidowane. Dzisiaj droga ta jest wielkim udo-
godnieniem dla mieszkańców z tamtego rejonu miasta. 
W tym miejscu powinno powstać przynajmniej przejście dla 
rowerzystów i dla pieszych. Ulica 3 maja jest jedną z najstar-
szych w Puszczykowie. Likwidacja przejazdu spowoduje 
podzielenie Puszczykowa na dwie części. 

Jako radny Rady Miasta Puszczykowa chcę prezentować 
moje przemyślenia po komisjach tematycznych i Sesji Rady 
Miasta na łamach informatora miejskiego. Chcę działać po-
nad podziałami dla dobra naszego pięknego miasta. Czekam 
na rozmowę z mieszkańcami Puszczykowa pod numerem 
508467405 bądź na uwagi i wiadomości pod adresem krzy-
zanskimaciej@gmail.com. Jestem również obecny na dyżu-
rach w Urzędzie Miasta, co dwa tygodnie. 

Maciej Krzyżański
radny Rady Miasta Puszczykowa
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Na terenie Puszczykowa pierwsze prace związane 
z modernizacją magistrali kolejowej Poznań – Wro-
cław rozpoczną się najwcześniej na przełomie 
października i listopada tego roku. Ich zakończenie 
powinno nastąpić w czerwcu 2015 roku. 

To, że kolejarze nie dotarli jeszcze do Puszczykowa nie 
oznacza, że na pozostałym odcinku nic się nie dzieje. Prace 
na odcinku Czempiń – Mosina rozpoczęły się prawie rok 
temu. W tym czasie zmodernizowano wiele przejazdów ko-
lejowych. Swoje oblicze zmieniły także niektóre przystanki 
kolejowe. Po zakończeniu modernizacji odcinek z Poznania 
do Czempinia pociągi będą mogły pokonywać z prędkością 
nawet 160 km/h. 

Niestety w związku z modernizacją magistrali kolejowej 
w Puszczykowie zostanie zlikwidowany przejazd przez tory 
w ciągu ulicy 3 Maja. Ten temat wciąż budzi w naszym mie-
ście emocje i pytania czy nie można było uniknąć tej sytuacji, 
ponieważ ten przejazd jest obecnie wykorzystywany m.in. 
jako dojazd do szpitala. Decyzja w tej sprawie zapadła w mi-
nionej kadencji, ponieważ wszystkie ustalenia dotyczące mo-
dernizacji tej magistrali samorządy prowadziły przed rokiem 
2011. Później, były podejmowane próby zmiany decyzji PKP. 
Burmistrz A. Balcerek wysyłał pisma do Ministerstwa, 
w „walkę” włączył się też poseł A. Fiedler. Niestety pod ko-
niec 2011 roku z Warszawy z Ministerstwa Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej nadeszła ostateczna w toku 
instancji odpowiedź w której czytamy:

„Jak już podkreślił wnioskodawca przy piśmie z dnia  
14 czerwca 2011 r., znak: IRGIC7/1b-461-1/26/2010/2011, 
żądania władz Puszczykowa nie mogą zostać uwzględnione. 
Z wyjaśnień Inwestora wynika, iż wielokrotnie dochodziło do 
spotkań z przedstawicielami władz ww. miasta w celu uzgod-
nienia rodzajów i rozwiązań konstrukcyjnych i budowlanych 
dotyczących budowanych i przebudowywanych obiektów oraz 
miejsc ich usytuowania. Jak zaznaczył, w dniu 25 września 
2009 r. osiągnięto w tej materii porozumienie, w którym 

przedstawiciele Miasta Puszczykowo oraz przedstawiciele 
PKP PLK S.A. oraz zespołu projektowego potwierdzili osta-
teczność swych ustaleń. Z treści znajdującego się w aktach 
sprawy protokołu wynika, iż obie strony ww. porozumienia 
nie mają zastrzeżeń do opisanych w nim rozwiązań i miejsc 
usytuowania obiektów i przejazdów na terenie omawianego 
miasta. Inwestor podkreślił również, iż o braku zastrzeżeń do 
projektów świadczą również protokoły komisji przejazdo-
wych, powołanych w celu ustalenia kategorii przejazdu kole-
jowego. Z niniejszego dokumentu wynika, iż przejazd w km 
148,963 ulegnie likwidacji, przejazd kat. E. w km 150,272 
zostanie zlikwidowany, a w tym miejscu zostanie wybudowa-
ne przejście dla pieszych, zaś przejazd kat. A w km 152,183 
zostanie zmodernizowany wraz z dojazdami do przejazdu 
i przeklasyfikowany do kat. B. Reasumując, Minister Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej stwierdza, że za-
równo wniosek Inwestora, postępowanie przeprowadzone 
przez organ 1 instancji, jak i zaskarżona decyzja Wojewody 
Wielkopolskiego nr 9/2011 z dnia 18 lipca 2011 r.” 

Zdecydowanie bardziej pomyślna wiadomość dotyczy 
przejścia między ulicami Fiedlera/Mickiewicza a Kopernika. 
Powstanie tam podziemne przejście pieszo-rowerowe, które 
w zdecydowany sposób poprawi bezpieczeństwo pieszych 
i rowerzystów. 

Pasażerów z pewnością ucieszy także to, że władze Pusz-
czykowa wynegocjowały z koleją w minionych miesiącach 
możliwość przejścia z ulicy Reymonta do dworca w Puszczy-
kówku. red

Na odcinku Poznań – Czempiń odbudowanych i wybudowanych zostanie: 7 mostów, 14 przepustów, 8 przejść 
dla pieszych. Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym podniosą prace na przejazdach. Prze-
budowanych zostanie 17 skrzyżowań z drogami. W miejscu 12 będzie zmieniona organizacja ruchu – wybu-
dowane zostaną 3 wiadukty kolejowe oraz 1 drogowy i drogi dojazdowe. W ramach inwestycji planowana jest 
także budowa 18 km ekranów akustycznych. W ramach działań związanych z ochroną środowiska, w ustalo-
nych wcześniej lokalizacjach, powstaną przejścia dla zwierząt. W ramach tej inwestycji PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Przebudują stacje w: Czempiniu, Mosinie, Puszczykówku oraz Luboniu, a także przystanki 
osobowe w Iłowcu, Drużynie Poznańskiej, Puszczykowie i poznańskim Dębcu. 

MODERNIZACJA MAGISTRALI KOLEJOWEJ 
POZNAŃ – WROCŁAW
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INFORMACJE

ZAKOŃCZENIE AKADEMII SENIORA
5 czerwca Studenci Akademii Seniora zakończyli letni semestr swoich 
spotkań. Czas od lutego do końca maja upłynął im bardzo pracowicie. 

KOMUNIKAT
Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Puszczykowie informuje, że przedłużony zostaje 

termin zapisów i wpłat za uczestnictwo w spotkaniu z okazji „Przywitania lata”.

Zapisy przyjmowane będą w klubie seniora – w każdą środę do końca czerwca br. w godz. od 15:00–17:00.

Termin i program spotkania pozostaje bez zmian, tj. 5 lipca 2014 r. na terenie Leśnego Ośrodka Szkoleniowego 
(teren WPN) od godz. 15:30.

Zapraszamy serdecznie wszystkich puszczykowskich Seniorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych w naszym Związ-
ku. Prosimy zabrać ze sobą swoje wnuki, żeby razem cieszyć się latem i otaczającą nas piękną przyrodą. 

W programie: spotkanie w plenerze wraz z ogniskiem, śpiewanie przy akompaniamencie, słuchanie opowieści 
o Puszczykowie i poczęstunek. n

WYCIECZKA NA POMORZE
Seniorzy z Puszczykowa, dużą grupą wybrali się 
w maju na pięciodniową wycieczkę na Pomorze. 
Zobaczyliśmy najciekawsze zabytki naszego kraju. 

W drodze do małej, nadmorskiej miejscowości Mikosze-
wa, miejsca zakwaterowania, odwiedziliśmy Malbork, gdzie 
zwiedzaliśmy zamek Krzyżacki. W ciągu trzech dni odwie-
dziliśmy Gdańsk, Gdynię, Sopot, Oliwę i Stegnę. 

Jedną z wielu atrakcji był rejs po zatoce z Westerplatte do 
Gdańska. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Kartu-
zach i tam po zwiedzeniu muzeum, głosowaliśmy na europar-
lamentarzystów. 

Piękna pogoda sprzyjała spacerom nad morzem, po par-
kach, molo oraz urokliwymi uliczkami, pełnymi turystów 
w Trójmieście.

W gronie wycieczkowiczów był kolega Janusz Wesołow-
ski, któremu dziękujemy za przedstawienie wielu ciekawo-
stek dotyczących zwiedzanego regionu.

Sponsorami wyjazdu byli Panowie: Marek Dachtera, Ta-
deusz Wudarczak i Wojciech Bobrowski, którym serdecznie 
dziękujemy. Ewa Palm-Drobnik

Sumiennie uczestniczyli w wybranych 
przez siebie zajęciach. Do samego końca 
frekwencja w grupach językowych, na 
zajęciach tai chi i fizjoterapii była bardzo 
wysoka. Wszyscy obecni tego wieczora 
mogli zobaczyć efekty pracy uczestników 
zajęć fotograficznych, prowadzonych 
przez pana Remigiusza Niezgódkę oraz 
zajęć plastycznych, prowadzonych przez 
panią Halinę Sobolewską. Wcześniej na 
scenie Sali Teatralnej specjalnie dla na-
szych Studentów wystąpiła młodzież 
z grupy teatralno-tanecznej „Happy” z Ża-

binka. Zaprezentowała humorystyczny 
spektakl pt. „Zemsta na wesoło”. Po nich 
kilka rad i wskazówek udzielili funkcjo-
nariusze Puszczykowskiej Policji w wy-
kładzie „Bezpieczny Senior na waka-
cjach”. Wszystkim Studentom Akademii 
Seniora życzymy pogodnych, udanych 
wakacji i odpoczynku. BMCAK
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KULTURA

WYJĄTKOWY KONCERT CHARYTATYWNY

WERNISAŻ PRAC UCZESTNICZEK WARSZTATÓW W BM CAK

W niedzielę 4 maja 2014 r. w Puszczykowie wybuchł 
pożar. Dzięki szybkiej interwencji Straży Pożarnej 
nikt z mieszkańców nie ucierpiał, nie obyło się 
jednak bez strat materialnych. 

Na szczęście są wśród nas osoby, którym nie jest obojętna 
ludzka krzywda.

Sąsiedzi i przyjaciele wyszli z propozycją zorganizowania 
wyjątkowej imprezy charytatywnej, z której dochód przezna-
czony został na pomoc rodzinie dotkniętej pożarem – remont 
spalonej części domu. 

W sąsiedzką inicjatywę zaangażował się Urząd Miasta 
Puszczykowa, Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz 
w Puszczykowie, Proboszczowie puszczykowskich parafii, 
harcerze, dzięki którym możliwa była zbiórka pieniędzy oraz 
mieszkańcy dla których odbył się koncert. Zaśpiewały w nim 
dzieci z zespołu LUMIKULU oraz MAŁGORZATA 

OSTROWSKA z gościnnym występem MICHAŁA KOWA-
LONKA. Pomiędzy koncertami obecni mieszkańcy licytowa-
li podarowane przez innych przedmioty: m.in. zdjęcie pana 
Jacka Gulczyńskiego, słynne kamienie pani Romy Zięby, 
obraz pani Hanny Nowak, prace dzieci. Perełką było wino 
przekazane przez Marka Kondrata wraz z jego autografem. 

Po koncercie przy lampce wina podarowanego na tę okazję 
przez Merlotekę, publiczność mogła podziwiać wystawę zdjęć 
pana Jacka Gulczyńskiego pt. „ROGALIN”. Wieczór był wy-
jątkowy, pełen pięknej, porywającej muzyki i wielu wzruszeń. 
Na pewno na długi czas pozostanie w naszej pamięci. 

W imieniu poszkodowanej rodziny dziękujemy serdecz-
nie wszystkim osobom zaangażowanym w organizację kon-
certu oraz zbiórkę pieniędzy. Taki wieczór jak ten przywraca 
wiarę w człowieka – jak powiedziała pani Małgorzata 
Ostrowska. BMCAK

W połowie maja w sali plastycznej w Bibliotece 
Miejskiej odbył się niezwykły wernisaż. Autorkami 
prac są uczestniczki zajęć plastycznych, odbywają-
cych się w Bibliotece Miejskiej pod opieką pani 
Katarzyny Borys. 

Po niespełna półrocznym czasie każda z nich zdołała 
stworzyć kolekcję prac przedstawiających martwą naturę. 
Obrazy malowane były farbami, rysowane kredką, szkicowa-
ne ołówkiem. 

Zaproszeni bliscy i goście zobaczyli jak w tak krótkim 
czasie rozwinął się talent dziewczyn, z nieskrywanym podzi-
wem oglądali szczegóły prac, pytali o doświadczenia i plany 
na przyszłość. Dwie spośród prac autorki przekazały na au-
kcję podczas koncertu charytatywnego. Artystkom życzymy 

samych sukcesów w rozwoju swoich pasji, a prowadzącej 
wielu utalentowanych podopiecznych. BMCAK
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WĘDKARSKIE WIEŚCI

Minął półmetek wędkarskiego sezonu 

DOPISUJE POGODA I OBFITE POŁOWY 

Czyn wędkarski
Zgodnie z tradycją, wędkarze rozpoczę-

li sezon spełnieniem statutowego obowiąz-
ku, jakim jest praca na rzecz ochrony wód 
i środowiska naturalnego. 

6 kwietnia sprzątaliśmy odcinek brze-
gowy od przystani na Niwce do wysokości 
stacji PKP w Puszczykowie. Wyniki sprzą-
tania to ok. 60 worków ze śmieciami różne-
go pochodzenia. Pocieszające jest to, że 
zauważalne jest zmniejszenie ilości śmieci 
zalegających na terenach nadwarciańskich 
w Puszczykowie. Po pracy zorganizowano 
poczęstunek pod „domkami WPN”. Wszy-
scy uczestnicy czynu (23 osoby) zostali 
docenieni 100 pkt. do klasyfikacji „Węd-
karz roku 2014”. 

Kwintesencją wędkarstwa są jednak po-
łowy, 13 kwietnia, brać wędkarska Puszczy-
kowa rozpoczęła sezon spławikowy. Węd-
karze rywalizowali nad brzegami Warty 
w Puszczykowie. Jak co roku rano odwie-
dził nas pan Burmistrz Andrzej Balcerek. 
Życzył udanego sezonu, obfitych połowów 
i dalszych tak licznych imprez. Po czterogo-
dzinnym wędkarskim „boju”, gdy nastał 
czas rozdania nagród wszyscy zebrali się 
przed namiotem, aby nagrodzić zwycięz-
ców. Pierwszy na podium stanął Artur Ro-
the z wynikiem 5,170 gr. tuż za nim, po 
sezonie nieobecności, „objawił” się Henryk  
Piechnik, który z wagą złowionych ryb  
4,900 gr. przypomniał, że liczy się w walce 
o tytuł „Wędkarza roku 2014”. Trzecie, 
równie zaszczytne miejsce przypadło Mar-
cinowi Mizernemu – wyłowił 4,580 gr. ryb.

W tym dniu zaległe trofea odebrali Bo-
żena Skrzypek – wędkarka roku 2013 
oraz Marcin Mizerny, który zdobył trzecie 
miejsce w kategorii męskiej wędkarza roku 
2013.

Cykl zawodów wyjazdowych rozpoczę-
ły zawody nad nieznanym dotąd kanale 
Wojnowickim. W tym dniu najlepszymi 
okazali się: Marcin Mizerny 8,610 gr., Ka-
zimierz Anioła 6,530 gr. i Michał Polow-
czyk 6,330 gr. Bezpieczny, jak co roku, 
przewóz zagwarantował Sławomir Mika, za 
co serdecznie dziękujemy.

Kolejnymi z serii zawodami zaliczany-
mi do klasyfikacji dyscypliny spławikowej 
o tytuł „Wędkarza roku 2014”, były zmaga-
nia „Majówka nad Wartą – Mistrzostwa 
Koła 2014”, które odbyły się 11.05.2014 r. 
Od rana pogoda nie zapowiadała obfitych 
połowów zachmurzenie umiarkowane towa-
rzyszyło zawodnikom przez większą część 
zmagań. Los jednak odwrócił się w ostat-
nich godzinach połowów, przyjemna aura 
sprzyjała połowom, które zakończyły się 
o godzinie 13. Po tak intensywnym boju 
stopnie podium obsadzili koledzy – Marcin 
Mizerny zwyciężył z oszałamiającym wy-
nikiem 10.050 gr. złowionych ryb, drugie 
miejsce przypadło Arturowi Rothe 5.580 gr. 
trzeci na podium stanął Zbyszko Sobkowiak 
z wynikiem 5.210 gr.

Wyjazdowe zawody towarzyskie „Olej-
nica 2014” w kalendarzu wędkarskim są 
odpoczynkiem od zmagań o tytuły. W tym 
roku również tak było. 25.05.2014 r. poje-
chaliśmy do miejscowości Olejnica, aby na 
Jeziorze Przemęckim odprężyć się od regu-
larnej rywalizacji i powędkować rekreacyj-
nie. Pięć godzin wędkowania przyniosło 
następujące wyniki: I Kazimierz Anioła 
z wynikiem 2.610 gr., II Stanisław Szulc 
2090 gr., III Maciej Połomski. 

Dzień dziecka 2014 
Kolejny raz puszczykowskie Koło węd-

karskie zorganizowało otwarte zawody 
wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Tym, 
którzy nie posiadali przynęty podarowano 
zanętę i białe robaki. Warunkiem uczestnic-
twa w zawodach była obecność opiekunów, 

którzy czuwali nad bezpieczeństwem swo-
ich pociech. Po zapisach okazało się, iż 
w zawodach weźmie udział 45 dzieci. Po 
przywitaniu przybyłych przez prezesa Prze-
mysława Stefaniaka i Burmistrza Andrzeja 
Balcerka, uczestnicy rozeszli się na wybra-
ne stanowiska. Konkurs upłynął w miłej 
i rodzinnej atmosferze. Gdy wybiła godzina 
11:15 zakończono rywalizację odbyło się 
ważenie i poczęstunek. 

I miejsce w kategorii dziewcząt zajęła 
Kasia Mańczak (1.700 gr. ), druga na po-
dium uplasowała się Natalia Zajączek  
(780 gr.), trzecia była Maja Szulc (430 gr.). 
W kategorii chłopców najlepszy okazał się 
Denis Szymczak (1.390 gr.), drugi był Pa-
tryk Kropacz (1.320 gr.), na trzecim stop-
niu podium stanął Stasiu Kuciak (760 gr.). 
Pierwsze miejsca w kategorii chłopców 
i dziewcząt, otrzymały puchary przekazane 
przez CAS w Puszczykowie. Wszyscy po-
zostali zawodnicy otrzymali upominki, 
owoce, pączki, napój i mnóstwo innych ma-
łych upominków. 

W tym miejscu chciałbym złożyć ser-
deczne podziękowania za wsparcie Burmi-
strzowi Puszczykowa Andrzejowi Balcer-
kowi, kierowniczce Centrum Animacji 
Sportu Joannie Hejnowicz, Posłowi Arka-
demu Fiedlerowi, Piekarni – Cukierni Pana 
Jacka Błaszkowiaka, Cukierni państwa Ko-
stusiaków, pani prezes PSS Społem Pusz-
czykowo – Małgorzacie Strzelczyk, panu 
Jerzemu Bolewskiemu, Markowi Dachterze 
oraz Maksymilianowi i Mikołajowi An-
drzejewskim. Dziękuję również kolegom 
z Zarządu Koła, za włożony wysiłek w or-
ganizację imprezy oraz państwu Toma-
szewskim. Chciałbym podziękować rów-
nież wszystkim dobrym ludziom, którzy 
Nas wsparli w zorganizowaniu zawodów, 
a chcieli pozostać anonimowi. Dzięki Wam 
Dzień Dziecka z naszym Kołem jest co 
roku udany i daje radość wielu dzieciom 
z Puszczykowa. Adam Stefaniak

SPRZEDAŻ ZNACZKÓW 
Sprzedaż zezwoleń na połów w wodach P.Z.W. odbywać się będzie 
w czwartki od 17:00–19:00 w budynku Biblioteki Miejskiej  
i Centrum Animacji Kultury przy ul. Wysokiej 1 w Puszczykowie. 
Adam Stefaniak Sekretarz Koła http://www.pzw.org.pl/puszczykowo/



MAMY NOWE BOISKO 
14 czerwca na terenie Centrum Animacji Sportu 
w Puszczykowie uroczyście otwarto nowoczesne 
boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. 
W uroczystości uczestniczyli m.in. poseł Arkady 
Fiedler, Mieczysław Ferenc członek zarządu Powiatu 
Poznańskiego, burmistrz Andrzej Balcerek, Janusz 
Szafarkiewicz Przewodniczący Rady Miejskiej, radni 
i zaproszeni goście. Gospodarzem obiektu jest 
Joanna Hejnowicz kierownik CAS. Boisko poświęcił 
ks. proboszcz Roman Poźniak. Jako pierwsi obiekt 
przetestowali koszykarze uczestniczący w turnieju 
w ramach Sportowych Dni Puszczykowa. 

Nowe boisko wielofunkcyjne ma nowoczesną nawierzch-
nię poliuretanową (tartan) o wymiarach 44x24 metry i mieści 
pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej. Na boisku można 
rozgrywać także mecze siatkówki, badmintona, koszykówki, 
tenisa ziemnego i piłki nożnej. 

Na budowę boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatków-
ki plażowej oraz zmiany lokalizacji placu zabaw Miasto uzy-
skało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. 

Otwarte boisko to pierwszy element kompleksu rekreacyj-
no–sportowego, który powstaje na terenie CAS. W planach 
jest także boisko do siatkówki plażowej. Na tym terenie pla-
nowane jest także utworzenie utwardzonych ścieżek spacero-
wych oraz utworzenie ścieżek dla rolkarzy. Docelowo po-
wstanie tam też mały tor crossowy, który zimą będzie można 
wykorzystać, jako górkę saneczkową.

Koncepcja opracowana dla tego terenu przewiduje też 
wykonanie miejsc rekreacyjnych, w których można będzie 
zagrać w tenisa stołowego czy szachy na świeżym powietrzu, 
urządzić spotkanie przy grillu, ognisku. Ponadto planowane 
są miejsca dla spacerowiczów, mini-skate park, golfowy dri-
ve range oraz zwiększenie ilości sprzętu do ćwiczeń siło-
wych. W planach zagospodarowania zabezpieczono też teren, 
który docelowo może być zagospodarowany na potrzeby 
utworzenia budynku socjalnego – szatni i magazynu, z które-
go będą korzystać mieszkańcy ćwiczący na terenie CAS. red

NOWE KORTY NA CAS
Zakończyła się budowa pierwszego etapu 
przebudowy części dawnego terenu MOSiR. 
Wybudowane zostały trzy korty ziemne 
z nowoczesną nawierzchnią Tennis Force używaną 
między innymi podczas turnieju Porsche Grand Prix 
w Stuttgarcie. W maju zorganizowano na nich 
pierwszy turniej Grand Prix.

W wyniku zaciętej rywalizacji zwycięzcą został Piotr No-
wak, który pokonał Jarka Nowackiego. Trzecie miejsce zaję-
li Maciej Latosiński oraz Michał Dembiński. 

To właśnie na tych kortach w dniach 24-28 czerwca zo-
stanie zorganizowany turniej z okazji Dni Puszczykowa. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 23 czerwca, do godziny 
20.00. Losowanie odbędzie się na kortach 23 czerwca o godz. 
20.00. Rezerwacja kortów i zgłoszenia na turniej pod nr tel. 
606 110 428. Korty czynne są od 7 do 22. Na kortach prowa-
dzone są zajęcia nauki gry w tenisa dla dzieci i dorosłych.

Bieżące informacje na temat wydarzeń na kortach można 
śledzić na stronie www.facebook.com/tenis.puszczykowo

Na terenie obok kortów rozpoczęto też prace przygoto-
wawcze do budowy hali, gdzie poza krytymi kortami do te-
nisa znajdą się również dwie sale do fitnesu, nowoczesna si-
łownia, rowery do spiningu, restauracja oraz gabinet kosme-
tyczno-rehabilitacyjny. Cała przebudowa ma się zakończyć 
w czerwcu 2015 roku. red
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DZIEŃ DZIECKA 2014
Tegoroczne święto wszystkich dzieci minęło pod 
hasłem „Dzień Dziecka z psem”. Organizatorem 
imprezy była Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz, 
Centrum Animacji Sportu oraz Urząd Miasta 
Puszczykowa. Stąd też na dzieci czekało mnóstwo 
atrakcji, zarówno sportowych, jak i związanych 
z książką i sztuką. Wszystko to w towarzystwie 
uwielbianych przez dzieci psiaków. 

Podopieczni Ośrodka Szkolenia Psów „Na Woli” wraz 
z właścicielami zaprezentowali dzieciom pokazy tresury i po-
słuszeństwa oraz umiejętności psów obronnych. Było cho-
dzenie przy nodze, siadanie, warowanie, czekanie na właści-
ciela. Później Los Lobos – Border Collie – pokazał jak moż-
na pomóc pani posprzątać pokój czy zdjąć skarpetki. 

Przedstawiciele Fundacji dr Lucy oraz Schroniska w Gaju 
zbierali środki na utrzymanie bezdomnych piesków. Każdy, 
kto nie ma jeszcze pieska, a nie jest mu obojętny los czworo-
nogów mógł zapoznać się z mieszkańcami schroniska i zasa-
dami ich adopcji.

Każdy, kto przybył do nas w towarzystwie swojego psa 
i wziął udział w konkursie „Psia przebieranka” otrzymał na-
grodę ufundowaną przez Sklep „Trzy psy” z Mosiny.

Swoją poradą służyła lekarz weterynarii p. Dominika Lu-
dwiczak z gabinetu „Gaja” i wykonywała dla mieszkańców 
Puszczykowa bezpłatne czipowanie psów. 

Dla fanów sztuki wśród najmłodszych, grupa wolontariu-
szy z Gimnazjum nr 1, pod opieką pani Joanny Wiśniewskiej 
przygotowała stanowiska z kolorowaniem psich kolorowanek, 
chętni mogli wziąć udział w Mistrzostwach Puszczykowa 
w grach planszowych, nad którymi czuwali państwo Wichnie-
wiczowie oraz Durczewscy. Pani Anna Bajer wraz z wolonta-
riuszami malowała dzieciom buźki. Pani Izabela Cierzyńska 
zorganizowała konkursy dla dzieci dotyczące wiedzy o psach. 
Tymczasem firma „ObozySobecki.pl” zorganizowała sporto-
we animacje na boisku trawiastym. Dzieci mogły postrzelać 
z paintball`owego karabinu, zagrać w twistera, spróbować 
swoich sił na grupowych nartach czy równoważni. 

Przy każdym stanowisku za wypełnione zadanie dzieci 
otrzymywały talon, a zebranie trzech uprawniało do odebra-
nia nagrody. 

Przez cały czas mali i dorośli miłośnicy książek mogli ku-
pić książkę za symboliczną złotówkę na kiermaszu, możliwym 
do zorganizowania dzięki książkowym darom Czytelników 
Biblioteki. Ostatnim punktem programu był spektakl teatralny 
pt. „Tuwim Julek – PARA buch FRAZY w ruch” w wykona-
niu Teatru Małe Mi. Aktorki w bardzo widowiskowy sposób 
opowiedziały historię małego Julka, rozwój jego pasji i zain-
teresowań, które sprawiły, że zasłynął jako wspaniały poeta.

Dziękujemy serdecznie sponsorom oraz wszystkim, któ-
rzy włączyli się w organizację tego wydarzenia. Dzięki Wam 
w niedzielę królowała dziecięca radość, piękne uśmiechy 
i wspaniała zabawa. Małgorzata Niedzielska

Joanna Hejnowicz
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BIBLIOTEKA (PRAWIE) GOTOWA 
Biblioteka na Rynku jest już praktycznie gotowa. Wykonawca zakończył 
już prace. Trwa montaż mebli i przygotowania do przenosin 
księgozbioru i wyposażenia z budynku przy ul. Wysokiej. 

Już niedługo na parterze zacznie działać sala książki dla dzieci. Projektant zde-
cydował, że najniższa kondygnacja obiektu to najlepsze miejsce na zorganizowanie 
tam miejsca, w którym z biblioteki będą korzystać najmłodsi czytelnicy. Na wypo-
sażeniu dziecięcej czytelni znajdują się, bowiem specjalne lekkie pufy, w kształcie 
dużych kostek, które można ustawiać i komponować w zależności od potrzeb. Na 
dole będzie funkcjonowała także „kafejka” internetowa oraz kącik prasowy, gdzie 
przy kawie lub herbacie będzie można przejrzeć aktualną prasę. Pomieszczenia 
zostały zaprojektowane w taki sposób, że możliwe jest przestawienie mebli, aby 
stworzyć pomieszczenie o powierzchni około 60 m. kw., w którym będzie można 
zorganizować np. spotkania autorskie czy prelekcje.

Na poziomie „0” będzie też ogólnodostępna toaleta „na monety”. Będzie ona 
dostępna z płyty Rynku, bez konieczności wchodzenia do biblioteki. 

Starsi czytelnicy po książki będą musieli udać się na I piętro. Ta wypożyczalnia 
zajmowała będzie całą kondygnację. Na I piętro prowadzą schody, ale można tam 
też wjechać windą. Na I piętrze będzie archiwum, pomieszczenia socjalne i biurowe. 

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu Biblioteka na Rynku stanie się centralnym 
punktem życia kulturalnego w naszym mieście. Obiekt nie będzie wykorzystywa-
ny jedynie, jako tradycyjna wypożyczalnia i czytelnia. Został tak zaprojektowany 
i wyposażony, że stwarza możliwości organizowania wielu wspaniałych imprez 
kulturalnych, w których będą mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy naszego 
miasta. 

Co istotne Biblioteka zyska nowe i nowoczesne wyposażenie, na które Miasto 
uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cał-
kowity koszt zadania (zakup budynku, jego adaptacja i wyposażenie) to wydatek 
rzędu ok. 1,6 mln zł. Puszczykowo wyasygnuje na ten cel 977 tys. zł. Resztę czyli 
623 tys. zł. pochodzić będzie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. n

Na czas przeprowadzki od 26 maja 2014 r. biblioteka będzie nieczyn-
na (dokładne informacje na www.biblioteka.iq.pl). Placówka wznowi swoją 
działalność, już w nowej siedzibie, kiedy tylko zakończy się przeprowadz-
ka. Uroczysta inauguracja nowej siedziby zaplanowana jest wstępnie na 
pierwszy weekend września. 
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DNI PUSZCZYKOWA 
2014

Gwiazdą tegorocznych Dni Puszczykowa będzie zespół 
Brathanki, który wystąpi na scenie o godz. 21.30. Półtorej go-
dziny wcześniej (godz. 19.00) zagrają Trubadurzy, których też 
chyba nikomu nie potrzeba przedstawiać. W ciągu dnia zapre-
zentuje się również zespół folklorystyczny Wielkopolanie, 
a także rockowe zespoły z Puszczykowa: Grass Machine oraz 
BABAYAGA. Pokaz magii zaprezentuje Iluzjonista, który za-
ciekawi zapewne grono najmłodszych, jak i dorosłych widzów. 

Na scenie wielokrotnie zaprezentują się dzieci, m.in. grupa 
taneczna FitArt, grupa CELTICA z pokazem tańca irlandzkie-
go, dzieci, które przyjechały do Puszczykowa w ramach pro-
jektu Brave Kids, dzieci i młodzież z warsztatów tanecznych 
odbywających się w BM CAK oraz grupa Carlosa Ramireza. 

Kolejną tradycją Dni Puszczykowa są prezentacje organi-
zacji pozarządowych działających w naszym mieście, ale nie 
tylko. W tym roku namioty organizacji pozarządowych zosta-
ną ustawione na płycie boiska piłkarskiego, dzięki czemu 
każde z nich będzie miało do swojej dyspozycji więcej miej-
sca niż w latach ubiegłych. Bezsprzecznie ułatwi to dostęp do 
stoisk, a odpowiednie oddalenie od sceny sprawi, że przeby-

wanie w tej strefie będzie komfortowe zarówno, dla członków 
organizacji, jak również dla zainteresowanych uczestników 
imprezy. Podczas tegorocznego święta Miasta, będziemy 
mieli okazję zapoznać się z działalnością: Miasta Szklarska 
Poręba, Lotnictwa Wojskowego z 31. Bazy Lotnictwa Tak-
tycznego w Krzesinach, Domu Pomocy Maltańskiej, Stowa-
rzyszenia Puszczykowo-Chateaugiron, Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Fundacji Fiedlerów, Koła 
Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo, Stowarzyszenia Przyja-
ciół Puszczykowa.

Tradycyjnie świętu Miasta, towarzyszy rywalizacja sporto-
wa czyli Sportowe Dni Puszczykowa. W tym roku eliminacje 
rozpoczęły się już 7 czerwca. Zwycięzców poznamy 28 czerw-
ca, kiedy to na scenie głównej odbędzie się uroczystość wrę-
czania nagród. Ponadto w sobotę 28 czerwca dla wszystkich 
wielbicieli sportu zostanie zorganizowany rajd Nordic Walking 
– start przy scenie na terenie CAS o godz. 12.00.

Dla najmłodszych dzieci przygotowane będą darmowe 
dmuchańce i zabawy interaktywne prowadzone przez animato-
rów na boisku sportowym KP LAS Puszczykowo. Na wszy – 
stkich uczestników święta Miasta od godz. 14.00 będzie czeka-
ła bezpłatna grochówka z wojskowej kuchni.

Szczegółowy program str. 28

Dobra muzyka, sportowa rywalizacja, 
gry zabawy i oczywiście dobre jedzenie 
– tak w jednym zdaniu można opisać 
to, co czeka puszczykowian, którzy 28 
czerwca będą świętować „imieniny 
miasta”. Tradycyjnie to rokroczne 
święto odbywać się będzie na terenie 
Centrum Animacji Sportu przy ul. 
Kościelnej. 
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HISTORIA TO ICH PASJA
Uczniowie SP nr 2 doskonale spisali się w ogólnopol-
skim Konkursie „Alfik” Historyczny. W tej „history-
cznej” rywalizacji brało udział 2352 uczniów z całej 
Polski. „Dwójkę” reprezentowało 13 uczniów. 

Duży sukces odniósł Jakub Kiciński z kl. VI a, który w ka-
tegorii kl. VI zdobył 2 miejsce w województwie oraz 76 miej-
sce w kraju. Jakub Kiciński znalazł się także w pierwszej dzie-
siątce II Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Klio” 
Polskie symbole narodowe, w którym zajął 9 miejsce w kraju. 
Konkurencja była niemała, ponieważ w „Klio” wzięło udział 
5544 uczniów z 501 szkół z całej Polski. W konkursie „Alfik” 

Grupa dzieci z klas 1–3 szkoły podsta-
wowej odwiedziła 15 maja Centrum 

EkoInfo. Uczniowie z zainteresowaniem 
obejrzeli prezentację o powstaniu Letni-
ska Puszczykowo i zapoznali się z histo-
rią obiektów leżących najbliżej naszego 
punktu. Szczególne zainteresowanie 
wzbudziły informacje o wypoczynku na 
nadwarciańskich plażach oraz o tym, jak 
wyglądały podróże koleją z Poznania do 
Puszczykowa na początku XX wieku. Druga część spotkania 
miała na celu zapoznanie dzieci ze wszystkim korzyściami 
płynącymi z położenia naszej pięknej miejscowości w są-
siedztwie lasów. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego rezer-
wat Nadwarciański Bór Sosnowy jest tak wyjątkowy oraz jak 
wiele pożytku daje spacerowanie po nim.

DZIEŃ ODKRYWCÓW W JEDYNCE
15 maja w Jedynce odbył się II Dzień Odkrywców. 
Zajęcia odbywały się w formie warsztatów. Ich 
tematyka była różnorodna. 

Mali Tropiciele próbowali rozwikłać fascynujące zagadki 
przyrody. Mali Rysownicy przy użyciu różnych materiałów 
stworzyli ciekawe i kreatywne prace plastyczne. Mali Wę-
drowcy odkryli smak przygody bawiąc się w podchody. Mali 
Sportowcy wiedzą dobrze, że sport to zdrowie. Sekcja – Mały 
Amigo – złapała byka za rogi. Mali Kucharze przygotowali 
zdrowe kanapki i sałatki. Natomiast Mali Artyści Rękodzieła 
przygotowali piękną biżuterię. Ostatnia już sekcja – Małych 
Misjonarzy – odwiedziła klasztor Sióstr Karmelitanek. 

Każdy uczestnik II Dnia Odkrywców otrzymał pamiątko-
wy dyplom. Z niecierpliwością czekamy na kolejny Dzień 
Odkrywców, który odbędzie się za rok. Katarzyna Knapp

Po spotkaniu w Centrum EkoInfo 
nasi mili goście udali się na wędrówkę 
ścieżką edukacyjną wiodącą właśnie 
przez wspomniany rezerwat. W naj-
bliższych dniach mają stworzyć prace 
plastyczne inspirowane wizytą u nas, 
które będzie można podziwiać w na-
szym punkcie.

Wszystkich chętnych do odbycia po-
dobnego spotkania w Centrum zaprasza-

my do kontaktu.
Jeżeli szukasz informacji o atrakcjach przyrodniczych 

i turystycznych – odwiedź nas koniecznie!
Masz ciekawą ofertę dla turystów i mieszkańców Pusz-

czykowa? Przyjdź i zaprezentuj ją nam – zachęcamy do 
współpracy. Anna Polaszyk

Informujemy, że rozpoczął się nowy sezon w Centrum EkoInfo w Puszczykowie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
od wtorku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30 oraz w soboty od 10:00 do 18:00. Przypominamy, że nasza siedziba 
znajduje się w budynku nastawni PKP przy stacji Puszczykowo.
Z radością zawiadamiamy również, że wystartował blog naszego Centrum pod adresem centrumekoinfo.blogspot.com

Historyczny, w kategorii kl. VI miejsce 3 w województwie 
uzyskał Michał Wojtkowski z kl. VI a (121 lokata w kraju).

Klasy V okazały się również bardzo waleczne. W konkursie 
„Alfik” Historyczny w kategorii kl. V miejsce 3 w wojewódz-
twie, przypadło Adamowi Foryckiemu z kl. V c (109 lokata 
w kraju), a miejsce 4 w województwie zdobył Antoni Forycki, 
także z kl. V c (124 lokata w kraju). Biorący udział w elimina-
cjach uczniowie wspólnymi siłami, wywalczyli dla szkoły 4 miej-
sce w województwie: Wiktoria Kleiber kl. V c, Hubert Majewski 
kl. VI b, Zofia Witkowska kl. VI b, Patryk Kapturzak kl. VI b, 
Filip Dolata kl. VI b, Piotr Chwałczyński kl. VI b, Tadeusz Snusz-
ka kl. VI b, Patryk Kostka kl. VI a, Adam Tomczak kl. VI a.

Wszystkim uczestnikom konkursów 
serdecznie gratulujemy



Na stadionie lekkoatletycznym przy Zespole Szkół 
w Puszczykowie odbyło się podsumowanie 
sportowego współzawodnictwa szkół w Powiecie 
Poznańskim. 

W trakcie imprezy uhonorowano szkoły podstawowe, 
gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne, które w całorocznej 
rywalizacji zgromadziły największą liczbę punktów. Nagrody 
wręczano także przedstawicielom samorządów reprezentują-
cych najbardziej usportowione gminy. Rywalizacja szkół trwa 

KRZYSZTOF KOLUMB 
W PUSZCZYKOWIE
4 lipca, o godz. 18.00, na puszczykowskim Rynku 
powitamy szczególnego gościa. 

Na zaproszenie Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego 
Fiedlera do naszego miasta przyjedzie książę Krzysztof Ko-
lumb, potomek odkrywcy Ameryki. Wizyta szacownego go-
ścia związana jest z 40 leciem muzeum oraz promocją naj-

NAGRODZILI SPORTOWCÓWNAGRODZILI SPORTOWCÓW
przez cały rok i obejmuje piętnaście dyscyplin, w tym lekką 
atletykę i gry zespołowe. W tym roku do rywalizacji przystą-
piło aż 65 szkół podstawowych, 45 szkół gimnazjalnych oraz 
10 ponadgimnazjalnych. 

Młodzi sportowcy z Puszczykowa zajęli wysokie miej-
sca w dwóch kategoriach. Zespół Szkół im. M. Kopernika 
zwyciężył w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, a Gim-
nazjum z tego Zespołu zajęło 4 lokatę. Gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów! red

nowszej książki posła Arkadego Radosława Fiedlera „Chwa-
ła Andów”. 

Jak wyjawił nam autor, jego najnowsza książka napisana 
jest w formie listów adresowanych właśnie do…K. Kolumba, 
w których dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat jego 
ojczystych stron. 

Spotkanie będzie też okazją do nabycia książki z dedyka-
cją autora. Oprawę muzyczną zapewni rodowity Peruwiań-
czyk wykonujący muzykę charakterystyczną dla tego rejonu 
świata. n

C(Z)AS NA WAKACJE
Tradycyjnie podczas wakacji Centrum Animacji 
Sportu będzie prowadziło zajęcia sportowe dla dzieci 
i młodzieży. W tym roku CAS zaprasza na:

Zajęcia sportowe na salach gimnastycznych 
od 14 do 25 lipca
Szkoła Podstawowa nr 1 – g. 10:30 sala gimnastyczna SP1
Szkoła Podstawowa nr 2 – g. 11:00 sala gimnastyczna SP2
Gimnazjum nr 1 – g. 12:00 sala gimnastyczna SP1
Gimnazjum nr 2 – g. 9:30 sala gimnastyczna SP2
Szachy na wolnym powietrzu
21-25 lipca, CAS Kościelna g. 16:00 – 18:00
11-15 sierpnia, Orlik Jarosławska g. 16:00-18:00
Warsztaty tenisowe 
– ZAPISY POD NR TELEFONU 693 814 128
14-18 lipca, Orlik Nowe Osiedle 
9:00-10:15 klasy 0-1; 10:15-11:45 klasy 2-3; 12:00-14:00 
klasy 4-5; 14:00-16:00 klasy 6
4-8 sierpnia, Orlik Nowe Osiedle

9:00-10:15 klasy 0-1; 10:15-11:45 klasy 2-3; 12:00-14:00 
klasy 4-5; 14:00-16:00 klasy 6
Półkolonie SPORTOWY KONIEC WAKACJI
18-22 sierpnia, zapisy pod nr telefonu 666 851 382
Gry planszowe
15, 17, 29, 30, 31 lipca, CAS Kościelna, g. 16:30 
5, 7, 19, 21, 26, 28 sierpnia, CAS Kościelna, g. 16:30
Wakacyjna Liga Siatkówki Plażowej
Boisko piaszczyste przy Orliku Nowe Osiedle
Od 30 czerwca do 18 lipca i od 11 sierpnia do 29 sierpnia
Chłopcy: poniedziałki, środy, piątki g. 17:00
Dziewczęta: wtorki, czwartki g. 17:00
Gry i zabawy dla dzieci szkół podstawowych
21-25 lipca, 28 lipca – 1 sierpnia, 25-29 sierpnia
CAS Kościelna, g. 10:00
Joga w parku
Poniedziałki, g. 17:00, CAS Kościelna 
Nordic Walking
1-18 lipca, wtorki g. 17:30, soboty g. 9:30
11-29 sierpnia, wtorki g. 17:30, soboty g. 9:30
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W sobotę 24 maja w naszym przedszkolu odbyło się 
niecodzienne spotkanie, w którym uczestniczyły 
dzieci wraz z całymi rodzinami. 

MAJÓWKA U „LEŚNYCH PRZYJACIÓŁ”

Nasza Majówka w związku ze świętem mamy i taty od-
była się pod hasłem: „Mamo! Tato! Za wszystkie trudy i sta-
rania składamy wam dzisiaj podziękowania”. Dzieci przygo-
towały wierszyki, piosenki i tańce dla swoich rodziców. Swo-
ją obecnością zaszczycił nas także Pan Burmistrz Andrzej 
Balcerek oraz przedstawiciele Komisji Oświatowej. Była to 
wspaniała okazja, by podziękować przedstawicielom władz 
lokalnych za przeprowadzenie remontu przedszkola, dzięki 
któremu nasz budynek nabrał młodzieńczego blasku i jest 
naprawdę piękny. W czasie naszej Majówki na wszystkich 
czekało dużo atrakcji. Dzieci mogły łowić rybki-niespodzian-
ki, rysować kredą, ozdobić ręce kolorowymi tatuażami, po-
skakać na dmuchanym zamku, wziąć udział w zawodach 
sportowych przygotowanych przez rodziców. Wiele emocji 
wywołało pojawienie się karetki ratunkowej firmy HELP-
MED z Lubonia – ratownicy prezentowali zasady udzielania 
pierwszej pomocy. Ochotnicza Straż Pożarna z Puszczykowa 
wraz z komendantem panem Gniewkiem Niedbałą oraz Straż 
Pożarna z Lubonia cieszyły się niemałym powodzeniem – 
wszyscy chłopcy w przyszłości na pewno chcieliby nosić 
mundury strażackie i być prawdziwymi bohaterami. Na razie 
mogli wziąć udział w quizach tematycznych i otrzymać za 
swoją wiedzę nagrody. Zabawę dzieci umilał pokaz ogrom-

nych, kolorowych baniek mydlanych. Imprezę poprowadzili 
aktorzy zespołu teatralnego „Dudula”. Uczestnicy Majówki 
mogli częstować się pysznościami naszej przedszkolnej kuch-
ni – grochówką, bigosem, pajdą chleba ze smalcem i kiszo-
nym ogórkiem. Tatusiowie naszych podopiecznych serwowa-
li własnoręcznie przyrządzone kiełbaski z grilla, a słodkie 
rarytasy naszych mam podbiły niejedno serce! Dzięki zaan-
gażowaniu rodziców i personelu przedszkola impreza przy-
sporzyła wiele radości naszym przedszkolakom. Wszystkim 
rodzicom składamy serdeczne podziękowania za pomoc w or-
ganizacji Majówki. Strażom Pożarnym z Puszczykowa i Lu-
bonia oraz firmie HELPMED z Lubonia jesteśmy bardzo 
wdzięczni za uświetnienie naszego rodzinnego spotkania. 
Mamy nadzieję, że u „Leśnych Przyjaciół” wszyscy bawili 
się dobrze. Zapraszamy za rok!   Joanna Górczyńska

ZIELONA SZKOŁA 

PIĄTOKLASISTÓW

Piątoklasiści z puszczykowskiej jedynki w tym roku 
wyjechali na „zieloną szkołę” w Bieszczady.

Aby zdążyć na południe do swego pierwszego przystanku 
zaplanowanego w Sandomierzu autokar z uczniami wyruszył 
już o godz. 4. Wczesną pobudkę wynagrodziła niespodzianka. 
Zwiedzając Sandomierz uczniowie trafili na plan filmowy se-

rialu pt. „Ojciec Mateusz”! Ujrzeć na żywo aktorów „z ekra-
nu” to niesamowite przeżycie. 

W Bieszczadach w ośrodku Eskapada zameldowali się 
dopiero wieczorem – około godz. 20. Następnego dnia w pla-
nach był spływ pontonowy po malowniczym jeziorze Solina. 
Kolejną atrakcją była gra terenowa „Bieszczady Challenge”. 
Wieczorem odbył sie długi spacer po Polańczyku. 

Dzień trzeci również obfitował we wrażenia. Zaraz po 
śniadaniu rejs, następnie zajęcia garncarskie, a po obiedzie 
szkolenie Bieszczadnika. W czwartek, z samego rana wyjazd 
na Połoninę Wetlińską i wejście na sam szczyt(!), gdzie znaj-
dowało się schronisko „Chatka Puchatka”. Po zdobyciu góry 
wycieczka krajoznawcza. Późnym wieczorem wszyscy usie-
dli przy ognisku, przy którym przewodnik opowiedział legen-
dy tego pięknego regionu. Ostatniego dnia wycieczki, w za-
sadzie podczas powrotu do Puszczykowa, zaplanowano zwie-
dzanie skansen w Sanoku. Po drodze wizyta w McDonald’s 
i przyjazd do Puszczykowa około godz. 23. 

Wycieczka była męcząca, ale fantastyczna! Jak zgodnie 
twierdzą jej uczestnicy zostanie w pamięci na długie lata. 

Uczestnicy Zielonej szkoły 
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MIASTO AKTYWIZUJE 
MIESZKAŃCÓW
Współpraca puszczykowskiego samorządu 
z organizacjami pozarządowymi w oparciu o zapisy 
ustawy o działalości pożytku publicznego 
i wolontariatu, odbywa się od 10 lat, ale już 
wcześniej nasze miasto mogło się poszczycić 
formalnymi i nieformalnymi grupami aktywnie 
działających mieszkańców, podejmujących różnego 
rodzaju inicjatywy. 

Wszystko po to, aby zaktywizować lokalną społeczność, stwo-
rzyć ciekawą ofertę spędzenia wolnego czasu, zorganizować zajęcia 
sportowe czy kulturalne dla dzieci i młodzieży lub też pomóc 
w opiece nad osobami niepełnosprawnymi czy zaktywizować osoby 
starsze. Powyższe inicjatywy były i są możliwe dzięki wielkiemu 
społecznemu zaangażowaniu mieszkańców i publicznym dotacjom.

Od 2004 r. miasta mogą przekazywać publiczne środki pienież-
ne na różnego rodzaju zadania realizowane przez organizacje poza-
rządowe. Wato podkreślić, że oprócz współpracy finansowej admi-
nistracja współpracuje z III sektorem również w sposób pozafinan-
sowy: w formie organizowania różnego rodzaju szkoleń, poprzez 
oferowanie pomocy przy realizowaniu różnego rodzaju przedsię-
wzięć, w formie rzeczowej poprzez użyczanie sprzętu i udostępnia-
nie posiadanych sal oraz wszelkich posiadanych zasobów. 

W 2013 roku Miasto ogłosiło pięć konkursów ofert dla organi-
zacji pozarządowych, które dzięki pozyskanym środkom przyczy-
niły się do zorganizowania różnego rodzaju inicjatyw, z których 
skorzystało około 3000 osób. W sumie w 2013 roku Miasto podpi-
sało z 18 organizacjami 37 umów na realizację zadań publicznych, 
na łączną kwotę 316.776 zł. 

W Puszczykowie zadania realizowane są w ramach 7 sfer, 
w których organizacje pozarządowe realizują swoje zadania pu-
bliczne i tak, w ramach pomocy społecznej, co roku Polski Zwią-
zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje wigilijne spotka-
nie opłatkowe oraz paczkę świąteczną dla osób najbardziej potrze-

bujących. W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzone 
są zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży organizowane 
przez Klubik Sówka przy Parafii p.w. Matki Boskiej Wniebowzię-
tej oraz Fundację Dziecko w Centrum, działającą przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej. W ubiegłym roku z tych środków 
finansowana była również działalność Klubu Integracji Społecznej, 
powstałego z ramienia Fundacji im. Krolowej Polski św. Jadwigi.

W sferze ochrony i promocji zdrowia głównymi odbiorcami 
zadań są osoby w wieku emerytalnym, do których skierowana jest 
oferta wyjazdów rehabilitacyjnych, organizowanych przez Polski 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Zwiazek Harcer-
stwa Polskiego.

Natomiast działania kulturalne organizowane są przez stowa-
rzyszenia seniorskie dla seniorów, Fundację im. Arkadego Fiedle-
ra i Fundację Fiedlerów na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, ale 
także przez Stowarzyszenie Wielkopolan Bona Fide, będące inicja-
torem koncertów gitarowych. 

Również Dom Pomocy Maltańskiej, prowadzony przez Funda-
cję Kawalerów Maltańśkich, cyklicznie składa wiele ofert skiero-
wanych do osób niepełnosprawnych, których realizacja jest dosko-
nałym sposobem na integrację i uspołecznianie.

Organizacją letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i mło-
dzieży, jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu w sposób 
aktywny i interesujący, zajmuje się Zwiazek Harcerstwa Polskiego.

Zadania realizowane przez Stowarzyszenie Puszczykowo–Cha-
teaugiron, działającego od ponad 20 lat, dają możliwość nieustan-
nego rozwijania, pogłębiania oraz utrwalenia współpracy w róż-
nych obszarach działań dwóch społeczności: polskiej i francuskiej.

Sfera, która w naszym mieście rozwija się najpreżniej, to ob-
szar sportu i kultury fizycznej. W tej dziedzinie każdego roku jest 
składanych najwięcej ofert, gdyż zapotrzebowanie społeczne na 
różnego rodzaju aktywności sportowe wciąż wzrasta. 

Podsumowując, realizowane zadania odzwierciedlają charakter 
stowarzyszeń działających na terenie Miasta, lecz także potrzeby 
naszych mieszkańców. Bez wątpienia można stwierdzić, że pusz-
czykowskie organizacje pozarządowe swoją działalnością wspiera-
ją samorząd lokalny i są równoprawnym partnerem w rozwiązywa-
niu wielu problemów, a ponadto, poprzez wielość inicjowanych 
wydarzeń, nadają naszemu Miastu bardzo wyjątkowy i niepowta-
rzalny klimat. Katarzyna Nowak-Śronek
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PROMOCJA NA WIELU PŁASZCZYZNACH
W 2013 roku w ramach promocji miasta w Puszczykowie przeprowadzono szereg działań o charakterze 
kulturalno-sportowych, które na stałe wpisały się już w kalendarz miejskich wydarzeń. Należą do nich m.in.: 
Dni Puszczykowa, Piknik rodzinny nad Wartą, Mikołajki, a także wręczenie tytułu Zasłużony dla Miasta 
Puszczykowa dla wybitnych Mieszkańców.

Warto podkreślić obecność Miasta Puszczykowa w wydarze-
niach organizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne 
instytucje. Urząd Miejski chętnie podejmował się współorganizo-
wania imprez, a Burmistrz Miasta wielokrotnie obejmował patro-
natem honorowym realizowane projekty. 

Wśród imprez kulturalnych, współorganizowanych przez Urząd 
Miejski w Puszczykowie w 2013 roku i należy wymienić przede 
wszystkim: międzynarodowy projekt Brave Kids, 80-lecie Woje-
wódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu – Koła Mosina-Pusz-
czykowo; wręczenie nagrody „Bursztynowy Motyl” i towarzyszą-
cej temu wystawy zdjęć finalizującej Projekt Uganda. Warto wspo-
mnieć również o promocji książki oraz projekcji filmu o wybitnym 
podróżniku i mieszkańcu Puszczykowa: „Arkady Fiedler – czło-
wiek bez paszportu”. Istotny jest również udział w projekcie Szla-
chetna Paczka, mającym na celu niesienie pomocy osobom najbar-
dziej potrzebującym oraz happening „Masz dar życia” zorganizo-
wany przez Licealistów, promujący transplantację.

Z wydarzeń muzycznych, współorganizowanych wraz z orga-
nizacjami pozarządowymi, warte uwagi są bezsprzecznie: Polska 
Akademia Gitary; Letnie Koncerty Organowe w Wielkopolskim 
Parku Narodowym, czy Zakończenie Lata na Torze Poznań.

Urząd Miejski współorganizował również wiele wydarzeń w ob-
szarze sportu, wśród których można wymienić: Mistrzostwa Pusz-
czykowa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie w Karpaczu; 
akcję Polska Biega; Zawody o Puchar Burmistrza Puszczykowa, 
organizowane przez Mosiński Oddział Polskiego Związku Hodow-
ców Gołębi Pocztowych; Zawody o Puchar Burmistrza Puszczyko-
wa, organizowane przez Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Brac-
two Strzeleckie im. dr Tadeusza Adama Jakubiaka; Mistrzostwa 
miasta Puszczykowa w Windsurfingu, czy Zawody w wyciskaniu 
sztangi, organizowane przez Ośrodek Impuls. 

Ważnymi z perspektywy międzynarodowej są bez wątpienia 
wydarzenia powiązane z Chateaugiron we Francji – miastem part-
nerskim Puszczykowa. W 2013 roku odbyła się tradycyjna już wy-
miana między mieszkańcami tych dwóch miast – tym razem w Pol-
sce, a spotkanie to miało na celu umocnienie 20-letniej już współ-
pracy między samorządami.

Urząd Miejski na bieżąco informował Mieszkańców o rozgry-
wanych konkursach i warsztatach. Wśród takich projektów należy 
wymienić choćby: Rok Bezpiecznej Szkoły; W magicznym świecie 
wierszy; Festiwal Piosenki Małolata oraz Ortograficzne Potyczki. 

W ramach referatu odbywała się również promocja walorów 
turystycznych miasta, zarówno w Puszczykowie (Metropolitalny 
spływ kajakowy; Kajakowy Weekend ze Szpakami; Rajd rowerowy 
Mikroregionu), jak i poza nim (Tour Salon; Ogólnopolski Festiwal 
Dobrego Smaku; Jarmark Wielkanocny – Szreniawa; Parada Paro-
wozów Wolsztyn).

Istotną kwestią, ułatwiającą działania promocyjne było opraco-
wanie materiałów promocyjnych i informacyjnych, wśród których 
można wymienić: folder Puszczykowo, dostępny w języku pol-
skim, angielskim i niemieckim; udział w wydawnictwie Atlas Par-
ków Narodowych; druk billboardów oraz plakatów, promujących 
wydarzenia w mieście.

Promocja Miasta Puszczykowa w dużym stopniu bazuje na 
komunikacji społecznej, w tym przede wszystkim na kontakcie ze 
środkami masowego przekazu i sporządzaniu sprawozdań z reali-
zowanych przez Urząd Miejski, jak i jednostki jemu podległe, 
przedsięwzięć. Jednym z ważniejszych źródeł informowania Miesz-
kańców jest bezsprzecznie informator miejski „Echo Puszczyko-
wa”, za którego opracowanie i druk odpowiada Urząd Miejski. 
Ponadto regularnie odbywa się współpraca z Polską Agencją Pra-
sową, TV Wielkopolska oraz innymi mediami. 

Ważnymi źródłami komunikacji z mieszkańcami, z perspekty-
wy łatwego dostępu do aktualnych informacji dotyczących wyda-
rzeń w Puszczykowie, są SMS-serwis oraz newsletter, które uła-
twiają użytkownikom tych bezpłatnych usług, szybki sposób dotar-
cia do najważniejszych wiadomości.

Reasumując, warto podkreślić, że zakres promocji miasta Pusz-
czykowa dotyka wielu sfer. Bogata oferta organizowanych lub 
współorganizowanych przez Urząd Miasta wydarzeń kulturalno-
-sportowych, wpływa na atrakcyjność Miasta zarówno dla jego 
Mieszkańców, jak również dla osób odwiedzających Puszczykowo. 
Przekazywanie informacji o realizowanych przedsięwzięciach 
w mieście odbywa się tradycyjnymi metodami (gabloty informa-
cyjne na przystankach autobusowych, słupy ogłoszeniowe, tablice, 
miejski informator), ale także przy wykorzystaniu nowoczesnych 
metod komunikacji (strona internetowa, serwis SMS, newsletter), 
co pomaga dotrzeć do szerokiej rzeszy potencjalnych uczestników. 
Realizacja tak różnorodnych projektów świadczy bez wątpienia 
o otwartości miasta na interesujące propozycje ożywienia kalenda-
rza wydarzeń. Agnieszka Hahuła



www.puszczykowo.plczerwiec 2014 Echo Puszczykowa22

Uczniowie wszystkich klas chętnie angażowali się w różnorod-
ne akcje społeczne i charytatywne mające na celu pomoc potrze-
bującym, ale także dołożenie cegiełki do rozwoju szkoły i popra-
wienie warunków nauki oraz unowocześnienie szkolnej bazy. 

Między innymi 27.09.–29.09.1992 r. od młodzież z zaangażo-
waniem uczestniczyła w wykopkach ziemniaków w Kombina- 
cie Rolnym w Trzebawiu, która to praca zaowocowała kwotą 
10.360.000 zł, przeznaczoną na zakup sprzętu do szkolnej pracow-
ni komputerowej. W styczniu 1993 r. uczniowie przyłączyli się do 
akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zasilając jej konto 
kwotą 2.030.000 złotych. Ta forma działalności charytatywnej na 
trwałe weszła do prowadzonej przez samorząd szkolny działalności.

Rok szkolny 1992/1993 rozpoczął nowy etap w jakości kształ-
cenia prowadzonego przez Liceum w Puszczykowie. Oferta edu-
kacyjna szkoły została znacznie wzbogacona dzięki powstaniu 
klasy informatycznej, opartej na autorskim programie opracowa-
nym przez p. Małgorzatę Derengowską i p. Dorotę Rojewską 
i działającej w nowo powstałych pracowniach komputerowych. 
Pierwsza posiadała 18 stanowisk Apple, druga 9 stanowisk IBM. 
Klasa informatyczna od początku cieszyła się ogromnym zaintere-
sowaniem młodzieży i przez kolejne lata była wizytówką puszczy-
kowskiego liceum, przyciągając najlepszych uczniów. Od roku 
szkolnego 1992/1993 uczniowie mogli również rozwijać swoje 
zainteresowania, uczestnicząc w różnorodnych zajęciach pozalek-

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA
cyjnych oraz zadbać o lepsze przygotowanie do egzaminu matural-
nego i późniejszych studiów, biorąc udział w wybranych przez 
siebie zajęciach fakultatywnych, odbywających się w wymiarze 
czterech godzin tygodniowo. 

Wydawało się, że to tak niedawno, a to minęło już ćwierć wieku. 
25.09.1993 r. w budynku szkolnym odbyło się I Spotkanie Koleżeń-
skie z okazji jubileuszu 20 lat działalności klas sportowych. W pro-
gramie znalazły się między innymi gry zabawy sportowe, którym to-
warzyszyło hasło: „Przypomnijmy sobie dobre, pełne ruchu czasy”. 
Oczywiście, strój sportowy był nieodzowny. Spotkanie zakończyły 
„tańce hulanki, dobra zabawa”.

16.12.1993 r. gościliśmy w murach naszej szkoły wszystkich 
dyrektorów liceów ogólnokształcących województwa poznańskie-
go. W naradzie połączonej ze spotkaniem opłatkowym uczestniczy-
ły p. Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświa-
ty i Wychowania w Poznaniu – mgr S. Grodzka oraz st. Wizytator 
KO i W w Poznaniu – mgr Z. Hryhorowicz. Uczestnicy spotkania 
mieli możliwość obejrzenia naszej szkoły, zwiedzenia Muzeum – 
Pracowni A. Fiedlera oraz podzielenia się opłatkiem w Ośrodku 
Zarządu Lasów Państwowych nad Wartą w Puszczykowie.

Ważnym wydarzeniem kulturalnym i nie tylko stał się mający 
miejsce w naszej szkole, w dniach 8–10.04.1994 r. I Wojewódzki 
Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych. Patronat nad imprezą 
objęli Burmistrz Puszczykowa oraz Radio Obywatelskie. Organi-

O SZKOLE JUBILATCE SŁÓW KILKA 
Zespół Szkół in nomine, a de facto Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie 
obchodzi piękny jubileusz — 50-lecie narodzin, istnienia, działalności. Trudno mi ukryć satysfakcję z tego, 
że mam swój skromny udział w jego współtworzeniu.

Pół wieku — to znaczący okres w życiu 
każdej instytucji. Ze szczególnym podzi-
wem i uznaniem należy spojrzeć na takie 
wydarzenie, gdy dotyczy ono szkoły, orga-
nizmu żywego. dorastającego, którego za-
sług społeczno-wychowawczych nie sposób 
przecenić. Bo szkoła średnia to nie tylko 
budynek, zresztą coraz nowocześniejszy, 
ale również, a może przede wszystkim, lu-
dzie: nauczyciele, uczniowie, ich rodzice. 

A wtedy. kiedy zaczynałem tu pracę 
w 1974 roku, puszczykowskie liceum było 
najmłodszą tego typu placówką w woje-
wództwie poznańskim. Liczne i brzemienne 
w skutki zawirowania ustrojowe i polityczne 
sprawiły, że tamto liceum różniło się znacz-
nie od dzisiejszego. Inne były czasy, inne 
oczekiwania społeczne i inne cele wycho-
wawcze stawiane przed nauczycielem, głów-

nie przedmiotów humanistycznych. Te cele 
i zadania nie zawsze były tożsame z poglą-
dami pedagogów. Nauczyciel często lawiro-
wał między tym co musiał, a tym co chciał-
by młodzieży przekazać. Mimo wszystko 
polskie szkoły, w tym również nasze liceum, 
robiły to chyba dobrze, skoro cieszymy się 
dziś nową, wszechstronnie wolną Polską. 

Kierowanie szkołą Jubilatką powierzo-
no mi, dyrektorowi szkoły podstawowej, 
w 1974 roku. Zostałem wtedy rzucony na 
głęboką wodę. O ile w jakiejś mierze spro-
stałem nowym zadaniom, zawdzięczam to 
gronu znakomitych, wykształconych, do-
świadczonych i lojalnych nauczycieli. Nie 
da się też przecenić udziału w mojej ada-
ptacji do nowej roli, rzeszom wspaniałej, 
dorodnej i mądrej już, jak na swój wiek, 
młodzieży. 

I tak nadszedł rok 1989! Najmłodsze do 
niedawna LO w Puszczykowie uroczyście 
obchodziło już 25-lecie swej pedagogicznej 
działalności. A potem? Potem było już tyl-
ko lepiej. Inne czasy, inne cele. Pojawiło się 
zapotrzebowanie na zgoła inny model wy-
chowawczy, na inaczej przygotowanego do 
życia i pracy człowieka. Wiem, że szkoła 

Marian 
Różycki
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KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE (50 LAT HISTORII – CZĘŚĆ III)

zatorem przedsięwzięcia była Pracownia Terapii Zajęciowej „Przy-
lesie”. Uczestnicy przeglądu nie tylko rywalizowali ze sobą, ale też 
mieli możliwość nawiązywania nowych znajomości, spędzania 
wspólnie czasu podczas wycieczek, zwiedzania zabytków Wielko-
polski oraz zabawy. Wszyscy uczestnicy konkursowych zmagań 
zostali nagrodzeni, wszyscy mogli poczuć się zwycięzcami, a naj-
lepsi zostali zaproszeni na letnie warsztaty artystyczne. 

W styczniu 1994 r. p. Maria Masełkowska została wyróżniona 
za wieloletnią działalność w „Proscenium”. Było to ściśle związane 
z udziałem w „Spotkaniu Fredrowskim” zorganizowanym w dwuset-
ną rocznicę urodzin Aleksandra hrabiego Fredry w teatrze w Gnieź-
nie. Klub „Proscenium” działający przy LO w Puszczykowie otrzy-
mał przy tej okazji podziękowania i gratulacje. Jego członek – Adam 
Bech, za rolę w spektaklu „Zabawa z Fredrą w ciuciubabkę”, otrzy-
mał nagrodę indywidualną. Otrzymane wyróżnienia zwieńczyły wie-
loletnią pracę p. M. Masełkowskiej z sukcesami przekazującej kolej-
nym pokoleniom uczniów miłość do teatru i potrzebę oraz przyjem-
ność obcowania z twórczością dramatyczna polską i europejską. 

12.02.1996 r. w uczniowie Liceum mieli możliwość spotkać 
się z panią premier Hanną Suchocką oraz panem posłem Andrze-
jem Małachowskim. Świat polskiej polityki dotarł bezpośrednio do 
naszej szkoły i rozgościł się na dobre. W kolejnych latach progi 
naszej szkoły przekraczać będą wielokrotnie znani politycy, dzia-
łacze społeczni, dostojnicy kościelni. 

W piątek – 13.09.1996 r. w sali gimnastycznej i świetlicy 
szkolnej uroczyście pożegnano dotychczasowego Dyrektora Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika – pana Krzysz-
tofa Deptułę, który zdecydował się przejść na zasłużoną emeryturę. 
W pożegnaniu brali udział nauczyciele, pracownicy administracji 
i obsługi szkoły, st. wizytator KO w Poznaniu – p. Z. Hryhorowicz, 
Burmistrz Puszczykowa – p. J. Napierała, przedstawiciel WPN – p. 
A. Kaczmarek, dyrektor „Dromostu” – p. J. Fajfer. Przemówie-
niom, podziękowaniom, wspomnieniom nie było końca. Wszyscy 
obecni mieli świadomość, że kończy się coś ważnego, kończy się 
kolejny etap historii LO w Puszczykowie. 

Coś się kończy, coś się zaczyna. W wyniku ogłoszonego przez 
Kuratorium w Poznaniu konkursu na dyrektora LO w Puszczyko-
wie – 11.09.1996 r. obowiązki kierowania szkołą powierzono pani 
Magdalenie Fręśko. Wicedyrektorem ds. wychowania został  
p. Przemysław Budzyński, a wicedyrektorem ds. sportu p. Jarosław 
Jagaciak. Ciąg dalszy historii LO w Puszczykowie 

w kolejnym wydaniu „Echa Puszczykowa”

(Opracowano na podstawie kroniki Szkoły. Wszystkie 
osoby związane z LO w Puszczykowie zachęcamy do 
przesyłania swoich wspomnień związanych ze szkołą 
na adres: zspuszczykowo@powiat.poznan.pl).

Jubilatka tym zmianom, jak zawsze zresztą, 
dotrzymywała kroku.

Piękniała, unowocześniała się. Kadra 
nauczycielska odmładzała się, podnosiła 
kwalifikacje zawodowe. Liceum osiągało 
i osiąga bardzo dobre wyniki w kształceniu, 
mierzone wysokim procentem zdawanych 
matur i przyjęć na wyższe uczelnie. Już 
wtedy sprawdzał się sportowy profil pla-
cówki. Szkolni sportowcy osiągali znaczące 
sukcesy w lekkiej atletyce naszego okręgu. 
Niekwestionowaną miarą wartości szkoły są 
losy jej absolwentów. Ci zaś szkole Jubilat-
ce wystawiają wyróżniającą ocenę, zajmu-
jąc od lat ważne stanowiska zawodowe, 
naukowe, społeczne i sportowe. I jeszcze 
jedna refleksja. Puszczykowskie liceum za-
wsze było i jest nadal szkołą środowiskową. 
Służyło młodzieży Puszczykowa, pobli-
skich miasteczek i gmin. Musiało sobie ra-
dzić w cieniu renomowanych liceów wiel-
kiego Poznania. Ten fakt miał zawsze 
wpływ na ilość i jakość przyjmowanej mło-
dzieży. Jednak pomagał on szkole unikać 
współczesnych patologii wychowawczych, 

które są utrapieniem wielkomiejskich szkół 
średnich. Zresztą wszystkie placówki 
oświatowo-wychowawcze z coraz więk-
szym trudem radzą sobie z zaborczym śro-
dowiskiem pozaszkolnym, zwanym w lite-
raturze „antyszkołą”. Jest ona niezależna, 
funkcjonuje nieformalnie. Dla znaczącego 
odsetka młodych ludzi, a nawet dzieci, jest 
atrakcyjniejsza. Ogranicza, osłabia działa-
nie wychowawcze szkoły, której bez mała 
epokowym zadaniem jest roztropne wspie-
ranie młodzieży w odwracaniu się od świa-
ta doraźnych złudzeń. Dlatego widoczne 
unowocześnianie szkoły Jubilatki i wielo-
stronnych działań jest krokiem we właściwą 
stronę. Wtedy będzie szansa, by malała 
liczba tych, którzy nie wytrzymują presji 
„wolności” i swe młodociane życie kończą 
tragicznie. 

Swój 16-letni okres pracy na zajmowa-
nym stanowisku wspominam z sentymen-
tem i zadumą. Korzystam z okazji, aby 
dziesiątkom nauczycieli, setkom uczniów 
z ich rodzicami, którzy ze mną współpraco-
wali wdzięcznie się pokłonić i podzięko-

wać. Również tym nauczycielom, których 
wspominam z żalem, gdyż przedwcześnie 
odeszli na wieczną emeryturę. Nie docze-
kała ważnej rocznicy, a byłaby z niej dum-
na, Teresa Szymendera — organizator li-
ceum, a potem wieloletni jego dyrektor. 
Nie ma też wśród nas znakomitych nauczy-
cieli: Barbary Czajki, Ewy Jutkiewicz, Ro-
mana Hirscha, Wacława Sidora, Józefa Ba-
hyrycza oraz Elżbiety Smolińskiej — leka-
rza stomatologa i Emilii Sikory — kierow-
nika administracyjnego szkoły. Zachowam 
ich wszystkich we wdzięcznej pamięci. 

Nie będę odosobniony, gdy tych współ-
czesnych osiągnięć, nowoczesnej bazy, 
otwarcia na kontakty z młodzieżą szkół eu-
ropejskich szkole Jubilatce szczerze gratu-
luję i będę życzył ich pomyślnej kontynu-
acji. To moje życzenia na następne 50 lat 
— wtedy Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika w Puszczykowie ob-
chodzić będzie pełen wiek swego istnienia. 

A dalej? Jestem przekonany, że znów 
będzie tylko lepiej. 

Marian Różycki



INFORMACJE

DO SERCA PRZYTUL PSA
Tym razem nasz Wolontariat Zwierzęce Marzenia 
zachęca Państwa do zwrócenia uwagi na adopcje 
psich i kocich „starszaków”. 

Wszyscy wiemy, że na starość najbardziej docenia się to-
warzystwo i bliskość innych, ze zwierzakami jest tak samo. 
Zazwyczaj nie wiemy jakie miały życie, ale możemy się do-
myślać, że skoro na starość szukają nowych domów to pewnie 
niezbyt dobre. A przecież czasami jedyne czego im trzeba to 
ciepła buda na podwórku, pełna miska i trochę uwagi, zazwy-
czaj to już więcej niż doświadczyły przez całe życie. Jeśli tylko 
możesz zainteresuj się seniorem i daj ostatnią szansę na chwilę 
normalnego życia, przecież nikt nie chce zostać na koniec sam. 

Zachęcamy do adopcji starszych psów z przytuliska ta-
kich jak nasz Kondziu, o którego nigdy nawet nikt nie zapy-
tał, a który przeszedł cudowną metamorfozę w przytulisku 
i z bojaźliwego, przestraszonego, niepewnego siebie starusz-
ka, stał się zakochanym w ludziach pieszczochem. 

Otto to kolejny psiak, na którego nikt dotychczas nie 
zwrócił uwagi. Dlaczego? 7 lat to już wyrok? Po Otto nie 

widać wieku, zachowuje się jak szczeniaczek, jest cudownym 
miłośnikiem wszelkiego kontaktu z człowiekiem, wulkanem 
energii na spacerach, no i przecież nie jest brzydki! Więc dla-
czego jest w przytulisku najdłużej? 

Zachęcamy do adopcji starszych psiaków i kociaków, daj 
im szansę na chwilę normalnego życia. 

Dane do kontaktu: tel. 508536091 lub 781659970 oraz 
mail: adopcje@zwierzecemarzenia.pl 

Zapraszamy także na nasz profil na facebook’u. 
Joanna Osiecka

Kondziu

Otto

  data ur.  data zg.
Magdziarek Henryk Krzysztof 3.III.1956 17.V.2014

Rost Bolesław 25.IX.1937 22.V.2014

ODESZLI

  data ur.  data zg.
Matuszak Maria 23.I.1927 24.V.2014

Domaniecka Aurelia Kazimiera 19.IX.1952 7.VI.2014

CO? GDZIE? KIEDY?
23.06.2014, godz. 18.00–20.00 – Warsztaty „śpiewokrzy-

ku” dla puszczykowskich Kobiet; Biblioteka Miejska im.  
M. Musierowicz w Puszczykowie; kontakt: 61 8 194 649. 

23.06.2014, godz. 18.00 – Spotkanie KU PRZYSZŁO-
ŚCI; SP 2, ul. Kasprowicza 1; kontakt: 61 8 194 649. 

28.06.2014, 12.00–00.00 – Dni Puszczykowa 2014; CAS, 
Kościelna 7; szczegóły str. 28.

30.06.2014, godz. 17.00 – Sesja Rady Miasta; Urząd 
Miejski, ul. Podleśna 4, Puszczykowo; kontakt: 61 898 37 00 

1–4, 7–11.07.2014 – Półkolonie miejskie w szkołach; 
kontakt: 48 666 851 382. 

3.07.2014, godz. 17.30 – Brave Kids – występ finałowy 
w Puszczykowie; Rynek; kontakt: 512 198 870. 

5.07.2014, godz.15.30 – „Przywitanie lata”; Leśny Ośro-
dek Szkoleniowy; kontakt: 61 8133 183.

6–16.07.2014 – Wyjazd do Chateaugiron; 607 035 541.
7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31. 07.2014, godz. 18.00-20.00 

– Warsztaty „śpiewokrzyku” dla puszczykowskich Kobiet ; 
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz w Puszczykowie; 
kontakt: 61 8 194 649. 

14–25.07.2014 – Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży; 
szkoły.

29.07.2014, godz. 17.00 – Sesja Rady Miasta; Urząd 
Miejski, ul. Podleśna 4, Puszczykowo; kontakt: 61 898 37 00. 

DYŻURY STRAŻY MIEJSKIEJ 
Przypominamy, iż STRAŻ MIEJSKA pełni swe dyżury od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 22.00 
w sobotę w godz. od 8.00 do 16.00 od 1 kwietnia do 30 września w niedzielę w godz. od 12.00 do 20.00
Siedziba Straży Miejskiej mieści się przy ulicy ul. Poznańskiej 26; tel. (61) 819 40 11 
e-mail: straz.miejska@puszczykowo.pl dyżurny telefon do Straży Miejskiej – 692 458 534 
telefon alarmowy do Policji (całodobowy) – 602 430 098
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Zmagania zaczęły się od pojedynków najmłodszych, 
gdzie Marysia Leciej zajęła pierwsze miejsce pokonując Ewę 
Pawlik. W najmłodszej grupie chłopców zwyciężył Grzesiu 
Janaszek pokonując drugiego Olka Lecieja i trzeciego Prze-
mka Bukowieckiego. Kolejna kategoria dziewcząt klas 4-6 
przyniosła zwycięstwo Weroniki Wojdy. Srebrny medal przy-
padł Gabrysi Ossowskiej, a brązowy Alicji Brudz. Bardzo 
dużo emocji dostarczyli chłopcy w kategorii klas 4-6. Nieby-
wale zacięte akcje i dramaturgia niektórych pojedynków była 
porównywalna z finałami mistrzostw świata. W kategorii tej 
pierwsze miejsce zajął Wojtek Pawlik pozostawiając ze srebr-
nym medalem Kubę Mazurka i z brązowym Daniela Bukow-
skiego. Mały finał toczył się w czwartek, gdzie po trzech se-
tach i walce na przedłużanie Kuba Standar pokonał klasowe-
go kolegę Kubę Mikołajczaka.

MISTRZOSTWA 
PUSZCZYKOWA 
W BADMINTONIE

17 maja poznaliśmy nowych Mistrzów Puszczykowa 
w badmintonie. Formuła turnieju OPEN umożliwiła 
start zawodnikom również spoza Puszczykowa. 

W niedzielę 18 maja br., odbył się spływ 
zorganizowany przez Politechnikę Poznańską  
– Poznańska Kajakowa Masa Krytyczna. 

Uczestnicy startowali z przystani kajakowej w Pusz-
czykowie, a metą były okolice mostu świętego Rocha 
w Poznaniu. Tego dnia w Puszczykowie pojawiło się po-
nad 200 kajaków – w imprezie wzięło udział około  
400 kajakarzy oraz trzy łodzie motorowe z mariny w Śre-
mie. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali policjan-
ci z Policji Wodnej w Poznaniu oraz ratownicy WOPR – 
Poznań. n

Po zmaganiach najmłodszych przyszedł czas na kategorię 
„Wesołego Amatora”. Wśród pań pierwsze miejsce zajęła Jo-
anna Topolińska, drugie Joanna Kończak, a trzecie Ilona Pisz-
czan. Najliczniejszą kategorią okazała się grupa panów wy-
stępująca w „Wesołym Amatorze”. Tutaj, po fazie grupowej 
i przejściu do rozgrywek na szczeblu pucharowym, pierwsze 
miejsce zajął Michał Leciej pokonując w finale Marcina 
Rembowskiego. Trzecie miejsce i brązowy medal przypadł 
Witkowi Style. 

Gry pojedyncze kończyła kategoria OPEN panów. Tutaj 
najlepszy okazał się Jakub Janaszek, który pokonał drugie-
go Pawła Niewolińskiego i brązowego medalistę Pawła Ba-
kuna.

Cały turniej kończyła kategoria gry podwójnej gdzie za-
wodnicy z kategorii „Wesołego Amatora” byli dolosowani 
do zawodników z kategorii OPEN. Najlepsza okazała się 
para Paweł Bakun/Leszek Janaszek pokonując w finale parę 
Marcin Rembowski/ Jędrzej Standar. Trzecie miejsce i brą-
zowy medal zajęła para Mateusz Wilczek i Radosław Piskor-
ski. PTS

KAJAKOWA 
MASA KRYTYCZNA 
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SPORT

PUSZCZYKOWSKA LIGA KOSZYKÓWKI ZAKOŃCZONA

Do ostatniego turnieju PLKosz, który odbył się 17 maja zgłosiło się sześć 
drużyn. 

ZMAGANIA PRZY 
TENISOWYM STOLE

Rozlosowano je do dwóch grup, 
w których grano systemem „każdy 
z każdym”. Dwie najlepsze drużyny 
z każdej grupy awansowały do półfina-
łów, natomiast zespoły z trzecich miejsc 
rozegrały mecz o 5 miejsce. Drużyna 

„George nas tu przysłał” wywalczyła  
5 miejsce, pokonując „Zbieraninę” 
20:15. O trzecie miejsce w turnieju wal-
czyły drużyny: „PB Alko Team” z Pusz-
czykowa i „Byki z Ameryki” z Pozna-
nia. Miło nam poinformować, że druży-

na z Puszczykowa zwyciężyła, zapew-
niając sobie III miejsce zarówno w tym 
turnieju, jak i w klasyfikacji ogólnej. 

Do finału ostatniego turnieju Pusz-
czykowskiej Ligi Koszykówki weszły 
zespoły: „Paczka Mocnych” z Poznania 
i „Drużyna Pierścienia” z Puszczykowa. 
Wynikiem 19:14 wygrała drużyna 
z Puszczykowa, jednak w klasyfikacji 
ogólnej to „Paczka Mocnych” zajęła 
pierwsze miejsce. Poniżej przedstawia-
my tabelę z punktami.  /CAS/jh 

Gimnazja 
Dziewczęta 

Julia Sobska  – 28
Weronika Szklarska  – 20
Weronika Dulat  – 8 
Marianna Kamola  – 4 

Gimnazja 
Chłopcy

Mikołaj Konieczny  – 28 
Mikołaj Grzegorski  – 22 
Jan Kubasik  – 8 
Krzysztof Malkowski  – 8 
Jakub Basiński  – 4 
Nikodem Salomon  – 4 

OPEN 

Jędrzej Ratajczak  – 32 
Jacek Mazurek  – 30 
Tomasz Sobski  – 28
Konieczny Filip  – 12 
Mateusz Bartkowiak  – 10 

Robert Haściło  – 6 
Rafał Grzegorski  – 5 
Bartosz Tyma  – 3 
Bartosz Babst  – 3 
Grzegorski Filip  – 2 
Artur Salamon – 2 
Wojciech Januć  – 2 
Mateusz Przyłucki  – 2 
Tomasz Szcześniak  – 1 
Wiktor Ślusarek  – 1

Masters 
Dziewczęta

1. Julia Sobska, 
2. Weronika Dulat

OPEN 
1. Jędrzej Ratajczak, 
2. Tomasz Sobski

CAS/jhOd kwietnia do maja trwała Puszczykowska Liga 
Tenisa Stołowego. Zawodnicy rozegrali trzy turnieje, 
by awansować do finałowego turnieju MASTERS. 
Obok przedstawiamy wyniki w poszczególnych 
kategoriach:

1. Paczka Mocnych 24

2. Drużyna Pierścienia 19

3. PB Alko Team 17

4. Byki z Ameryki 13

5. Zbieranina 5

6. Chłopcy z Rataj 6

7. George nas tu przysłał 7



II PUSZCZYKOWSKI WYŚCIG PO UŚMIECH
1 czerwca br. po raz pierwszy w historii, ulice naszego pięknego miasta opanowali biegacze. A to wszystko  
za sprawą II Puszczykowskiego Wyścigu po Uśmiech, który zorganizowali wspólnie Urząd Miasta, 
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie.

Pierwsza edycja biegu odbyła się w zeszłym roku na Torze 
„Poznań” w ramach Pożegnania lata z Tor Poznań Track Day. 
Impreza tak się podobała, że postanowiliśmy zorganizować 
kolejną. Tym razem zaprosiliśmy biegaczy do Puszczykowa, 
które jak wiadomo, biega nie od dziś. Przygotowania trwały 
ponad pół roku. Głównym celem było zachowanie miłej i ro-
dzinnej atmosfery. Dlatego, oprócz biegu głównego na dystan-
sie 8 km odbyły się cztery biegi dziecięce w różnych katego-
riach wiekowych oraz bieg młodzieżowy na dystansie 3km.

Z naszego zaproszenia skorzystało ponad 160 biegaczy 
z całej Wielkopolski (a nawet z Europy) i prawie tyle samo 
dzieci. Wszystko odbyło się zgodnie ze standardami obowią-
zującymi na imprezach biegowych. Zapisy i pomiar czasu 
prowadziła profesjonalna firma, biegacze mieli zapewnioną 
wodę i izotoniki, na mecie czekały na nich odlewane, imien-
ne medale, kwiaty dla Pań i słodki poczęstunek, a do biegu 
zagrzewał zespół muzyczny ustawiony na trasie. Policja, 
Straż Miejska i Ochotnicza Straż Pożarna z nieocenionym 
wsparciem wolontariuszy dbali o bezpieczeństwo na ulicach. 
Medale i nagrody rzeczowe przekazane przez sponsorów 
wręczali burmistrz Andrzej Balcerek oraz Janusz Szafarkie-
wicz, Przewodniczący rady Miasta.

W kategorii OPEN zwyciężyli: Rafał Wasiak, Jacek Flak-
-Marcinkowski i Dominik Mamet wśród mężczyzn, a wśród 
kobiet Monika Brzozowska, Anna Jarczyńska i Grażyna Cho-
dakiewicz. Najszybszym mieszkańcem Puszczykowa okazał 

się Kacper Mazur. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratu-
lujemy.

Uczestnicy Wyścigu bawili się świetnie. Wielu z nich 
przyjechało całymi rodzinami i najbardziej podobało im się to, 
że mogą podzielić się z bliskimi swoją pasją. W imieniu orga-
nizatorów jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim, dzięki 
którym ten dzień był tak wyjątkowy. Mamy nadzieję, że Pusz-
czykowski Wyścig po Uśmiech wejdzie na stałe do kalendarza 
imprez sportowych naszego miasta. Organizatorzy




