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40-LECIE MUZEUM-PRACOWNI ARKADEGO FIEDLERA

UGOŚCIMY BRAVE KIDS
Brave Kids zamieszkają w Puszczykowie w połowie czerwca. Poszukiwane są rodziny chętne do ugoszczenia 
młodych mieszkańców Maroka, Brazylii, Izraela, Syberii i Portugalii. Chcesz stanowić część tego wyjątkowego 
projektu? Zgłoś się już dziś!

W środę, 2 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne, podczas którego spotkali się mieszkańcy Puszczykowa 
i Poznania zainteresowani projektem Brave Kids. Spotkanie rozpoczęła premiera filmu „Brave Kids – Dzieci Świata”, przed-
stawiającego idee projektu. Po pokazie filmu koordynatorzy projektu i rodziny, które gościły dzieci w ubiegłym roku chętnie 
odpowiadali na pytania gości spotkania. 

Miasto aktywnie wspiera przedsięwzięcie – patronem honorowym puszczykowskiej części Brave Kids 2014 jest Andrzej 
Balcerek, Burmistrz Miasta Puszczykowa.

Zgłoszenia do projektu cały czas trwają. Jeśli Ty też chcesz dołączyć do rodzin goszczących, zgłoś się już dziś!
Wystarczy wysłać wiadomość na adres anna.mieszala@gmail.com.
Kolejne spotkanie informacyjne z pokazem filmu „Brave Kids – dzieci świata” odbędzie się 14 maja 2014 r., o godz. 18.00 

w Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury ul. Wysoka 1. 
WSTĘP NA POKAZ FILMU JEST BEZPŁATNY! 

Kiedy w 1974 roku otwieraliśmy dla gości nasze Muzeum, 
mieliśmy dla nich tylko trzy pomieszczenia wypełnione 
podróżniczymi pamiątkami, w Ogrodzie, który wówczas 
jeszcze nie nazywał się Ogrodem Kultur i Tolerancji, 
zaledwie jedną rzeźbę – indiański słup totemiczny 
z zachodniej Kanady, wyrzeźbiony w skali 1:1 przez 
naszego przyjaciela artystę Zygmunta Konarskiego, 
autora większości późniejszych monumentów w Ogrodzie.

Przez pierwszych 11 lat istnienia Muzeum-Pracowni, do roku 
1985, był z nami założyciel i patron naszej placówki, nasz Ojciec 
Arkady Fiedler. Mimo że wchodził w 9. dekadę życia, nadal snuł 
młodzieńcze, przepojone entuzjazmem pomysły. Ojciec pragnął, 
żeby Muzeum było Pracownią żywą, aktywną, pełną inicjatywy i in-
wencji. Żeby, uchowaj Boże, nigdy nie popadło w rutynę, nie skost-
niało. Często to podkreślał. Wzięliśmy sobie do serca jego przestrogi. 
Sądzimy, że Ojciec byłby dzisiaj zadowolony widząc, jak bardzo 
Muzeum przez 40 lat rozwinęło się i wzbogaciło.

Wraz ze zgromadzonymi w Pracowni niezwykłymi dziełami 
sztuki dalekich ludów, rzeźbami, maskami, posągami, cudownymi 
motylami, chcemy przekazać naszym muzealnym gościom coś do-
brego, budującego: że potęga świata nie polega na prężeniu musku-
łów i dominowaniu nad innymi, lecz na fascynującej różnorodności 
kultur, z których można pokojowo czerpać tak wiele dobrego.

Wszystkie te dzieła w naszym Muzeum żyją obok siebie w har-
monii i przyjaźni, wzajemnie się uzupełniają i wzbogacają, prowa-
dzą zajmujący dialog kulturowy.

Z okazji jubileuszu zaprezentujemy wystawę fotograficzną: 
„CZTERDZIEŚCI LAT MUZEUM ARKADEGO FIEDLERA”. Te 
czterdzieści lat to była nieprzerwana, fascynująca przygoda tworze-
nia i rozwoju placówki, rodzenia się śmiałych marzeń i konsekwent-
nego spełniania ich rok po roku.  Rodzina Fiedlerow
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SAMORZĄD

ROZMAWIAM Z MIESZKAŃCAMI NAWET 
O NAJTRUDNIEJSZYCH SPRAWACH
Jeśli w zasięgu ręki mamy kilka źródeł informacji na interesujący nas temat 
to z reguły dowiemy się o nim tyle, że będziemy usatysfakcjonowani.

Jestem pewien, że remont ulicy, 
przy której mamy swoje domy jest 
właśnie takim ważnym tematem, 
zwłaszcza, gdy swój dom mamy przy 
drodze gruntowej, a w planach jest 
budowa ulicy z utwardzoną nawie
rzchnią, wygodnymi chodnikami, ka
nalizacją deszczową. Jednak, jeśli 
każdy miałby chodzić z osobna do 
urzędu i dowiadywać się o szczegóły 
inwestycji to przypuszczam, że prę
dzej czy później skończyłoby się to 
jakimiś niepotrzebnymi emocjami.

Co innego, jeśli w jednym miejscu 
spotkają się osoby, które chcą wie
dzieć, z tymi, którzy wiedzą. To wła
śnie ta prosta zasada przyświeca mi 
m.in. podczas organizowania konsul
tacji z mieszkańcami przed rozpoczę
ciem ważnych dla miasta inwestycji. 
Jestem przekonany, że zyskały one 
pełną aprobatę mieszkańców. Na 
każde takie spotkanie, a zorganizo
wałem ich już bardzo wiele, nie tylko 
w sprawach dotyczących budowy ulic, 
przychodzi po kilkadziesiąt osób. We
dług mnie to dobitnie świadczy, że 
takie spotkaniakonsultacje są bar
dzo ważne. Mieszkańcy przychodzą, 
pytają projektantów, wykonawcę, 
urzędników. Oni tłumaczą wyjaśniają, 
przedstawiają koncepcje, projekty. 
Niekiedy swoje propozycje przedsta
wiają także mieszkańcy. Jeśli wszyscy 
są zgodni, a tak było np. w przypadku 
propozycji montażu progów zwalniają
cych na ul. Matejki, taka propozycja 
jest realizowana, nawet, jeśli pierwot
nie nie była ujęta w planach.

Te przykłady nie wyczerpują oczy
wiście listy spotkań, które od począt
ku tej kadencji odbywały się w na
szym mieście z różnych powodów. 
Uczestniczyły w nich setki osób. Pod

kreślę, że nie uciekamy od żadnych 
nawet najtrudniejszych tematów. 
Wręcz przeciwnie, to właśnie podczas 
tej kadencji rozmawiamy z mieszkań
cami o sprawach, które wcześniej 
chowane były „do szafy”.

Jednak w Puszczykowie wciąż po
jawiają się głosy, jak widać nawet 
wśród Rady Miasta, że w naszym 
mieście jest „słaba, ba, nawet bar
dzo słaba komunikacja między wła
dzami samorządowymi a mieszkań
cami”.

Powtórzę więc kolejny raz: uwa
żam, że to kompletna bzdura. Niezro
zumiałe jest dla mnie jak ktokol 
wiek może wypowiadać takie słowa 
uczestnicząc jednocześnie w takich 
konsultacjach. Przecież głosicieli tych 
tez widzę na spotkaniach, podczas 
których prezentowane są koncepcje, 
rozwiązania dotyczące naszego mia
sta i jego najbliższego otoczenia. Wi
dzę ich na otwartych dla wszystkich 
posiedzeniach komisji Rady Miasta 

czy wreszcie sesjach Rady Miasta. 
Ale widocznie niektórzy mają inne wy
obrażenia o charakterze społecznych 
konsultacji, niestety na to już nie 
mam wpływu. Dla takich osób kon
sultacje są „dobre”, tylko wtedy, gdy 
wszyscy mają takie samo zdanie jak 
oni.

Paradoksalnie, kiedy rozmawiam 
z radnymi dowiaduję się, że na dyżu
ry, które pełnią nie przychodzi prak
tycznie nikt. Z jednej strony narzeka
my na brak komunikacji, a z drugiej 
kompletnie nie wykorzystujemy naj
prostszej jej formy, czyli bezpośred
niego kontaktu ze swoim radnym – 
osobą, którą obdarzyliśmy swoim 
zaufaniem społecznym podczas wy
borów.

Nie zapominajmy o komunikacji 
za pomocą telefonu, Internetu. Prze
cież, aby zadać mi pytanie wystarczy 
zadzwonić, wysłać maila. Nie zosta
wiamy bez odpowiedzi żadnego pyta
nia. Zdaje sobie sprawę, że nie wszy
scy mogą być usatysfakcjonowani od
powiedziami, bo nikt nie jest w stanie 
spełnić każdego żądania czy prośby, 
ale zawsze wspólnie szukamy opty
malnych rozwiązań.

„Głosiciele” braku komunikacji za
pominają też, że komunikujemy się 
z naszymi mieszkańcami także po
przez wydawanie Echa Puszczykowa, 
prowadzenie strony internetowej 
Urzędu Miejskiego i jej newslettera, 
komunikaty wysyłane SMSami.

Mając do dyspozycji tyle możli 
wości komunikowania się ze mną, 
moim zastępcą, pracownikami urzę
du czy radnymi każdy, kto tego chce, 
może to zrobić. Twierdzenie, że takiej 
komunikacji brakuje jest po prostu 
dezinformacją mieszkańców.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 41. SESJI RADY MIASTA 
PUSZCZYKOWA, PRZEPROWADZONEJ 25 MARCA 2014 R.
Uchwała Nr 286/14/VI
w sprawie:  zmiany Uchwały Nr 6/10/VI Rady Miasta Pusz-

czykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie 
powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.

Powołuje się Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta w skła-
dzie: Przewodniczący Komisji – Marek Barłóg; Zastępca 
Przewodniczącego Komisji – Paweł Rochowiak. Członkowie: 
Piotr Bekas, Andrzej Dettloff, Bogumiła Dolska, Władysław 
Hetman, Krzysztof Jopek, Maciej Krzyżański, Janusz Szafar-
kiewicz”.

Uchwała Nr 287/14/VI
w sprawie:  zmiany Uchwały Nr 7/10/VI Rady Miasta Pusz-

czykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie 
powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Powołuje się Komisję Edukacji, Kultury i Sportu w skła-
dzie: Przewodniczący – Małgorzata Szczotka; Zastępca Prze-
wodniczącego – Kinga Górna-Krzeszowiak. Członkowie: 
Elżbieta Czarnecka, Małgorzata Hempowicz, Maciej Krzy-
żański, Tomasz Potocki, Paweł Rochowiak, Maciej Stelma-
chowski, Janusz Szafarkiewicz”.

Uchwała Nr 288/14/VI
w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w Puszczykowie dla terenu położo-
nego w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, 
obręb Puszczykowo Stare, ark. 13.

Uchwała Nr 289/14/VI
w sprawie:  zmiany Uchwały Nr 259/13/VI Rady Miasta 

Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w spra-
wie sprzedaży nieruchomości stanowiącej wła-
sność Miasta Puszczykowa.

Uzasadnienie: Sprostowanie błędnie zapisanego numeru 
księgi wieczystej.

Uchwała Nr 290/14/VI
w sprawie:  przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przy-

jęcia jednolitego tekstu Statutu Związku.
Uzasadnienie: Zmiana w związku z wystąpieniem Gminy 

Luboń ze Związku Międzygminnego „Centrum Zagospoda-
rowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu.

Uchwała Nr 291/14/VI
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.

Przyznaje się stypendium sportowe Karolinie Płazie 
w wysokości 500 zł miesięcznie w okresie od 1 stycznia 2014 
roku do 31 grudnia 2014 r.

Uzasadnienie: Karolina Płaza jest mieszkanką Puszczy-
kowa, trenującą snowboard a w sezonie letnim także wake-
board (który pomaga w trenowaniu snowboardu). Do naj-
większych sukcesów Karoliny w 2013 roku należy zaliczyć: 
1. miejsce podczas Mistrzostw Polski Młodzików – 4.03.2013 
w Jurgowie (slalom gigant), 2. miejsce w I Edycji Pucharu 
Polski – 7.01.2013 w Nowym Targu w slalomie oraz w slalo-
mie gigancie, 3. miejsce w slalomie oraz 6. miejsce w slalo-
mie gigancie podczas II Edycji Pucharu Polski – 4.02.2013 
w Nowym Targu. W klasyfikacji generalnej Pucharu Polski 
w 2013 roku Karolina Płaza uplasowała się na 2. miejscu 
w slalomie oraz na 7. miejscu w slalomie gigancie. W sierp-
niu 2013 roku podczas Mistrzostw Polski w Wakeboradzie za 
wyciągiem, zajęła 3. miejsce w konkurencji WAKEBOARD 
w kategorii juniorek. Obecnie Karolina Płaza przygotowuje 
się do Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski. Okres przygo-
towawczyego upływa z dniem 31 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 292/14/VI
w sprawie:  przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
 Uzasadnienie: W 2012 r. weszła w życie nowelizacja usta-

wy o ochronie zwierząt oraz o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach. Nowelizacja nałożyła na radę gminy obowiązek 
uchwalenia, każdego roku, do dnia 31 marca Program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt. Program obejmie m.in: 1) zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 2) opiekę nad 
wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 3) odławianie 
bezdomnych zwierząt; 4) obligatoryjną sterylizację albo kastra-
cję zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 5) poszukiwanie 
właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

Uchwała Nr 293/14/VI
w sprawie:  utworzenia obwodu głosowania w Niepublicz-

nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital 
w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dą-
browskiego” Sp. z o.o., Puszczykowo, ul. Kra-
szewskiego 11.

Uchwała Nr 294/14/VI
w sprawie:  Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla 

Miasta Puszczykowa na lata 2014-2016.

Uchwała Nr 295/14/VI
w sprawie:  zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczy-

kowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grud-
nia 2013 r. n

RADA MIASTA
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RADA MIASTA/INFORMACJE

19 marca br.
KOMISJA REWIZYJNA

Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu
– kontynuacja.
•  Rozpoczęcie kontroli wydatków na promocję miasta 

w latach 2012–2013.
20 marca br. – KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
–  Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta 

Puszczykowa na lata 2014-2016,
–  przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego 

„CZO – Selekt”,
–  przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Miasta Puszczykowa.
•  Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji 

pozarządowych.

•  Sprawy bieżące (informacja nt. gospodarki odpadami; 
sprawa ewentualnej budowy parkingu przy ul. Poznańskiej).

26 marca br. – KOMISJA REWIZYJNA
Kontrola wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.

2 kwietnia br – KOMISJA REWIZYJNA
Kontrola wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.

7 kwietnia br.
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA

Omówienie projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego:
–  dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic:  

C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego oraz Mickiewicza,
–  dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami 

Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare,  
arkusz 6

MARCOWE I KWIETNIOWE POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 42. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 22.04.2014 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 dy-
żurów 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

10 maja 2014 r. Wiosenne porządki 

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 
W związku ze zbliżającym się terminem odbioru 
odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego Związek 
Międzygminny „Centrum Zagospodarowania 
Odpadów — SELEKT” informuje, iż w Puszczykowie 
odbiór odbędzie się 10 maja 2014 r.

 W dniu wywozu odpady należy wystawić przed posesję. 
Firmy wywozowe nie będą przejeżdżały ponownie. 

WYSTAWIAMY: stare meble, kanapy, sofy, wykładziny, 
dywany, rowery, wózki dziecięce opony, ramy okienne oraz 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tonery i kadridże 
od drukarek, stare komputery, telewizory, kosiarki, sprzęt 
AGD. 

NIE WYSTAWIAMY: odpadów budowlanych, rozbiór-
kowych (w tym gruz, rury PCV, okna), części samochodo-
wych, opon od pojazdów rolniczych i ciężarowych (przemy-
słowych), lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawie-
rających rtęć oraz urządzeń zawierających freon. 

Te rzeczy powinny zostać przekazane do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów w Piotrowie Pierwszym (gmina 
Czempiń). n

Burmistrz Miasta Puszczykowa 
i n f o r m u j e 

o umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie internetowej www.puszczykowo.pl 
zarządzenia nr 13/14/VI z dnia 07.03.2014 r. 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży

2 maja br. 
Urząd Miejski w Puszczykowie 

i Biblioteka Miejska 
będą nieczynne, 

natomiast Urząd Stanu Cywilnego 
będzie działał jak w dni pracujące



KONSULTACJE W SPRAWIE BUDOWY ULICY JASTRZĘBIEJ
2 kwietnia br. burmistrz Andrzej Balcerek zaprosił 
mieszkańców mających swoje domy przy 
ul. Jastrzębiej na spotkanie informacyjne przed 
budową tej arterii. W konsultacjach, oprócz około
20 mieszkańców i burmistrza, uczestniczyli 
Adam Michałkowski, wykonawca budowy, inspektor 
nadzoru oraz Barbara Mulczyńska, kierownik 
Referatu Infrastruktury Urzędu Miejskiego.

ULICA SPORTOWA TO CZĘŚĆ RYNKU
Rynek na dobre zagościł już w życiu naszego Miasta. Odbyło się na nim 
kilka bardzo udanych imprez, funkcjonują sklepy, niedługo ożyje 
również budynek Biblioteki, co jeszcze zwiększy jego atrakcyjność 
i liczbę mieszkańców odwiedzających to miejsce.

Jednym z problemów związanych 
z funkcjonowaniem Rynku był brak 
możliwości parkowania w jego pobliżu. 

Kwietniowe spotkanie było kolejnym, podczas którego 
mieszkańcy mogli dowiedzieć się o przebiegu inwestycji ma-
jących rozpocząć się w ich najbliższym otoczeniu. Burmistrz 
A. Balcerek organizował podobne m.in.: przed rozpoczęciem 
budowy ulic Matejki, Środkowej, Śląskiej, Langego.

Mieszkańców, którzy przybyli na spotkanie interesowało 
wiele kwestii związanych z pracami. Pytali m.in. o możliwość 
instalacji spowalniaczy. Jak wyjaśniała B. Mulczyńska, spo-
walniaczy nie można jednak montować w odległości mniej-
szej niż 40 metrów od skrzyżowań lub wlotów innych ulic, 
a z taką sytuacja mamy właśnie do czynienie na ul. Jastrzębiej.

 – Wielokrotnie powtarzałem, iż bardzo mnie cieszy, że za-
inicjowane przeze mnie spotkania są tak dobrze przyjmowane 
przez mieszkańców naszego miasta. To doskonała okazja, aby 
z pierwszej ręki dowiedzieć się wszystkiego o budowie. Miesz-
kańcy mają na miejscu wykonawcę, inspektora nadzoru, kie-
rownika referatu infrastruktury. To pozwala później, już pod-
czas prac uniknąć wielu nieporozumień – mówi A. Balcerek.

W zakres prac na ul. Jastrzębiej wchodzi budowa nowej 
nawierzchni z kostki typu pozbruk, chodników po obu stro-
nach ulicy oraz zjazdów do posesji. Jezdnia i chodniki będą 

Sy tuacja znacząco poprawiła się, kiedy 
w ubie głym roku zrealizowano dwie, 
ważne dla tego miejsca, inwestycje – par-

king przy ulicy Kościelnej oraz utwar-
dzenie ul. Sportowej wraz z miejscami 
parkingowymi.

Budowa właśnie tej ulicy była do-
pełnieniem realizacji projektu Rynku – 
przechodząc na plac zabaw i tereny re-
kreacyjno-sportowe nie trzeba grzęznąć 
w błocie, można również wygodnie za-
parkować samochód blisko rynku. Re-
alizując projekt zagospodarowania cen-
trum nie można przecież zatrzymać się 
w połowie, pozostawiając wizytówkę 
miasta niedokończoną.

Ulica Sportowa jest integralną czę-
ścią naszego Rynku i taką pozostanie.

Należy pamiętać, że obowiązujący 
plan zagospodarowania zakłada prze-
dłużenie ul. Sportowej do ul. Poznań-
skiej (po uregulowaniu spraw własno-
ściowych), co ostatecznie dopełni układ 
komunikacyjny na tym obszarze i po-
zwoli na uspokojenie ruchu kołowego 
na Rynku. red

wykonane ze spadem do osi jezdni, gdzie będą montowane 
studzienki kanalizacyjne. Chodnik będzie podniesiony w sto-
sunku do jezdni tylko o kilka centymetrów, co stworzy wy-
godny ciąg komunikacyjny dla wszystkich użytkowników. 
Powstanie również kanalizacja deszczowa, która zostanie 
wyprowadzona w rejon ul. 3 Maja. Tam zostanie podłączona 
do separatora i poletka rozsączającego, na którym przez sys-
tem specjalnych rur podczyszczone wody opadowe będą 
przesączały się do gruntu. Prace potrwają około 2 miesięcy 
i obejmą około 300 metrowy odcinek tej ulicy. red

Ulica Jastrzębia nie jest jedyną, którą czeka w tym 
roku modernizacja. Urząd Miasta ogłosił już także prze
targi na budowę ulicy Magazynowej, Zaułek i Bocznej. 
W mijającej kadencji w Puszczykowie oddano do użytku 
9 ulic: Gołębią, Rynek, Wrzosową, Nowowiejskiego, 
Langego, Środkową, Śląską, Matejki i Sportową.
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FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
„POMOC MALTAŃSKA”, 61-113 Poznań, ul. Świętojańska 1 
KRS: 0000207523 
W przypadku Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie 
w pole 126 PIT-37 cel szczegółowy należy wpisać:
Na rzecz Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.

PUSZCZYKOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE,
ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo, KRS: 0000135268

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUSZCZYKOWA
Grunwaldzka 7, 62-040 Puszczykowo
KRS: 0000105528

STOWARZYSZENIE SPORTOWE
„AKADEMIA TENISOWA ANGELIQUE KERBER”
ul. Sobieskiego 50, 62-040 Puszczykowo.
KRS:0000292082

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA,
w rubryce „inne informacje” wpisujemy:
Hufiec Poznań Rejon – Ośrodek ZHP Puszczykowo
KRS 0000266321

WYBRANE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCE NA TERENIE PUSZCZYKOWA, 
KTÓRYM MOŻNA PRZEKAZYWAĆ 1% PODATKU DOCHODOWEGO:

WIOSNA, INWESTYCJE, BIEŻĄCE SPRAWY… 
Z pewnością wszystkim mieszkańcom zależy na pielęgnowaniu charakteru naszego miasta.

Możliwe jednak, że różny jest sposób wi-
dzenia i różne oczekiwania w tej sprawie. Nie 
przeszkadza to jednak docenić i cieszyć się 
z każdego „kroku do przodu”.

Z terenów dawnego MOSiR-u cieszą do-
bre wiadomości.

Sprawnie  ruszyła budowa kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicą Ko-
ścielną i Sportową. Inwestor – dzierżawca te-
renu – przystąpił do realizacji pierwszych 
obiektów – kortów zewnętrznych, które mają 
być udostępnione do użytkowania od maja 
tego roku. Dalsza część inwestycji realizowa-
na będzie etapowo. Docelowa bogata oferta 
kompleksu obejmować będzie hale z boiskiem wielofunkcyj-
nym, kortami tenisowym i ofertą fitness, minigolf, odkryte 
korty tenisowe, sezonowe kryte lodowisko i boisko do piłki 
nożnej z zapleczem noclegowym.

Większość dawnego terenu MOSiR-u , pozostająca 
w dyspozycji miasta, będzie także zagospodarowana tak, aby 
razem – w uzupełnieniu z częścią dzierżawioną – stanowiła 
kompleks sportowo-rekreacyjny, dostępny dla osób w każ-
dym wieku.

W czerwcu, jeszcze przed tegorocznymi Dniami Puszczy-
kowa, będzie wykonane boisko wielofunkcyjne i boisko do 
siatkówki plażowej na tyłach dużego boiska. Plac zabaw ma 
zostać przeniesiony i dodatkowo wyposażony.

Wydaje się, że każdy zainteresowany korzystaniem z róż-
nych form rekreacji znajdzie tu coś ciekawego dla siebie.

Szczególny klimat naszego miasta to nie tylko naturalne 
walory położenia i przyrody. To też dbałość o jego rozwój, 

w każdej dziedzinie, z utrzymaniem charakte-
ru, ale też z „duchem czasu”.

W zakresie inwestycji, jak wskazywały 
wyniki kontroli prowadzonych przez Komisję 
Rewizyjną Rady Miasta, efekty pracy mogły-
by być lepsze, a planowanie wydatków inwe-
stycyjnych wymaga większej staranności. 
Większa rzetelność i estetyka wykończenia 
prowadzonych inwestycji – wpłynęłyby ko-
rzystnie na wizerunek miasta.

Przed Radą Miasta stoją jak zawsze po-
dobne cele – jak zadbać o nasze miasto lepiej, 
jak najbardziej sensownie wydawać pieniądze 
publiczne, jak uprościć przepisy – na bardziej 

zrozumiałe i skuteczne w egzekwowaniu, jakie zapisy pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, będą najkorzystniej-
sze dla rozwoju miasta i jednocześnie utrzymania jego cha-
rakteru.

W najbliższym czasie Radę czeka rozpatrywanie kilku 
projektów planów zagospodarowania i projektu studium dla 
Puszczykowa. Podejmowanie decyzji w tak ważnych spra-
wach nie jest takie proste jak się oponentom wydaje.

Prace Rady odbywają się już w komplecie – na marcowej 
sesji został zaprzysiężony nowo wybrany radny, pan Maciej 
Krzyżański, któremu gratuluję wyboru.

W przygotowaniach świątecznych i atmosferze Wielkano-
cy – nie zapomnijmy o tak szczególnym wydarzeniu, jak ka-
nonizacja naszego Papieża – Jana Pawła II.

Najlepsze życzenia Świąteczne.
Przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Szafarkiewicz
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RADA MIASTA

JAKO RADNY BYĆ PRZEDSTAWICIELEM WSZYSTKICH 
MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA
Z MACIEJEM KRZYŻAŃSKIM, radnym Rady Miasta Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki

 – 16 marca 2014 r. został Pan wybrany 
radnym. Co chciałby Pan przekazać swoim 
wyborcom?

 – Chciałem bardzo podziękować wszystkim 
wyborcom, którzy wzięli udział w ten deszczo-
wy dzień w głosowaniu. Należą się również 
podziękowania drugiemu kandydatowi. KWW 
„Odświeżmy Puszczykowo”, którego byłem re-
prezentantem zdobyło 64% poparcia. Jest to 
wynik, który bardzo cieszy.

 – Został już Pan zaprzysiężony, uczest-
niczył w swojej pierwszej sesji. Czy pana wyobrażenie 
o pracy radnego pokrywa się z rzeczywistością?

 – Uczestniczę w Sesjach Rady Miasta już od dłuższego 
czasu i nie było to dla mnie wielkie zaskoczenie. Przed wybo-
rami działałem na rzecz mieszkańców bez mandatu. Dzięki 
wyborcom będę działać, jako przedstawiciel Rady Miasta 
Puszczykowa. Cieszę się, że mogę teraz zabierać głos w dys-
kusji i starać się przekonać rządzącą większość do moich 
postulatów. W ten sposób chcę służyć mojemu miastu.

 – W jakich komisjach rady będzie pan pracował?
 – Zostałem przyjęty do Komisji Budżetu i Rozwoju Mia-

sta. Uważam, że Puszczykowo powinno rozwijać się w sposób 
zrównoważony – przyjazny mieszkańcom oraz nowoczesny. 
Nasze miasto musi sprostać wyzwaniom rzeczywistości po-
przez wdrażanie nowych rozwiązań takich jak np. budżet oby-
watelski. Puszczykowo jest miastem wyjątkowym w skali Pol-
ski i powinno zachować swój tradycyjny charakter. Jestem też 
zwolennikiem racjonalizacji budżetu. Władze miejskie wyda-
ją duże środki na bezsensowne inwestycje np. budowę prak-
tycznie od podstaw ulicy dostawczej do Biedronki (ulica 
Sportowa). Nie przejmują się losem mieszkańców zamieszku-
jących od wielu lat przy ulicach nieutwardzonych takich jak 
Żupańskiego, Grunwaldzka, Świerkowa, Mickiewicza i Ko-
sińskiego. Należę również do Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu. W Puszczykowie kadra nauczycielska w przedszko-
lach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceum jest na 
świetnym poziomie. Najważniejsza jest młodzież zamieszku-
jąca Puszczykowo – która jest naszą chlubą i przyszłością. 
Chcę działać i starać się wypracować jak najlepsze rozwią-
zania podczas pracy komisji. Zależy mi również na populary-
zacji sportu i rekreacji, gdyż Puszczykowo ma świetnie wa-

runki do rozwoju tych dziedzin życia. Dlatego 
staram się upowszechniać ideę wykorzystania 
terenów zielonych w Puszczykowie. W naszym 
mieście mamy przepiękne obszary, przez które 
można przeprowadzić trasy rowerowe, biego-
we i do nordic walking. Sport staje się coraz 
bardziej ważną częścią naszego życia. W ze-
szłym roku zabiegałem o restaurację szlaków, 
jednak nie spotkało się to z przychylnością. 
Myślę, że moja wiedza przyda się podczas pra-
cy w obu komisjach.

 – Jakie zadanie postawił już Pan przed sobą, jako 
radnym?

 – Głównym problemem w Puszczykowie jest bardzo 
słaba komunikacja między władzami samorządowymi 
a mieszkańcami. Żyjemy już od dwudziestu pięciu lat w de-
mokratycznym państwie. Zmieniły się przez ten czas stan-
dardy i ludzie chcą mieć większy wpływ na sprawy bieżące 
dziejące się w mieście. Niestety tak się nie dzieje. Dlatego 
chcę, jako radny być przedstawicielem wszystkich mieszkań-
ców naszego miasta. Każda osoba zainteresowana Puszczy-
kowem lub mająca jakieś postulaty może do mnie zadzwonić 
pod numer 508467405, napisać maila na adres: krzyzanski-
maciej@gmail.com, bądź spotkać się ze mną osobiście. Za-
leży mi na bliskim kontakcie z ludźmi. Od dłuższego czasu 
działam na rzecz mieszkańców zagrożonych kontrowersyj-
nymi inwestycjami. Po wyborze na radnego dzwonią do 
mnie ludzie z różnymi problemami. Staram się zająć w mia-
rę możliwości każdą sprawą i szukać optymalnego rozwią-
zania. Umawiam się z mieszkańcami Puszczykowa na wizje 
lokalne. Można też do mnie po prostu podejść na ulicy, skle-
pie, w autobusie i przedstawić swoje przemyślenia na temat 
Puszczykowa. Chcę poznać jak najwięcej opinii, które po-
zwolą mi na podejmowanie najlepszych decyzji podczas gło-
sowań.

 – Ma Pan jednak jakieś swoje priorytety, sprawy, któ-
rym chce się poświęcić?

Podstawowym moim celem jest służba dla miasta ponad 
podziałami. Uważam, że powinniśmy podejmować decyzje 
mające na uwadze zwykłych mieszkańców Puszczykowa. 
W najbliższym czasie przeprowadzana będzie modernizacja 
linii kolejowej pomiędzy Mosiną a Luboniem. Na lutowej 
i marcowej Sesji Rady Miasta próbowałem się dowiedzieć, 
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kiedy będą remontowane przejazdy kolejowe w Puszczyko-
wie i Puszczykówku. Przebudowy te mogą wywołać duże 
problemy w komunikacji np. dla rodziców odwożących dzie-
ci do szkoły. W gminie Mosina w wyniku remontów miesz-
kańcy mieli duże problemy z komunikacją, dlatego Puszczy-
kowo powinno włożyć więcej wysiłku w poinformowanie 
mieszkańców o takowych pracach. Chciałbym poświęcić się 
pracy nad optymalizacją komunikacji zbiorowej w Puszczy-
kowie. Jeżdżę od kilku lat na konferencje, wykłady i konsul-
tacje społeczne poświęcone tematyce komunikacyjnej. Uwa-
żam, że przy współdziałaniu z Luboniem i Mosiną możemy 
stworzyć przyjazne rozwiązania dla ludzi. Codziennie do 
Poznania dojeżdża olbrzymia liczba młodzieży, osób pracu-
jących, seniorów. To właśnie dla nich powinno działać mia-
sto. Ważną sprawą jest dla mnie współdziałanie z mieszkań-
cami terenów, które są zagrożone różnymi niekorzystnymi 
rozwiązaniami. Uważam, że priorytetem jest ochrona spoko-
ju mieszkańców domów z pięknymi ogrodami, którzy zagro-
żeni są inwestycjami emitującymi hałas, spaliny. Miasto 
powinno wspierać działania mające na celu tworzenie 
miejsc pracy w oparciu o naturalne bogactwo, jakimi są lasy 
Wielkopolskiego Parku Narodowego, krajobrazy oraz świe-
że powietrze. Jest już wiele prywatnych inicjatyw, które do-
brze służą mieszkańcom i przyciągają turystów, np. lodziar-
nia na ulicy Dworcowej, Muzeum – Pracownia Literacka 
Arkadego Fiedlera, hala „Angie” czy hotel z ofertą spa. 
Jestem pewien, że wzmacniając działania promocyjne, moż-
na do Puszczykowa przyciągnąć więcej podobnych inicjatyw 
i inwestycji.

 – Czy zamierza Pan startować w jesiennych wyborach 
do samorządu na kadencję 2014-18?

 – Na razie o tym nie myślę, chcę poświęcić się służbie na 
rzecz Puszczykowa. W tej chwili najważniejsza jest dla mnie 
praca z mieszkańcami naszego miasta.

 – Na koniec proszę powiedzieć kilka słów o sobie?
 – Mieszkam w Puszczykowie od urodzenia w 1988 roku. 

Część rodziny mieszka w naszym mieście od czasów przed-
wojennych, część sprowadziła się z poznańskiego blokowiska 
w latach siedemdziesiątych. Tata, który wychował się 
w Poznaniu, zawsze podkreślał, że Puszczykowo jest 
miastem wyjątkowym, pełnym zieleni i spokoju. Zaszczepił 
we mnie kult dla unikatowego charakteru naszej miejscowo-
ści. W naszym mieście ukończyłem szkołę podstawową, li-
ceum, następnie studiowałem historię na UAM w Poznaniu, 
ale pracę magisterską poświęciłem dziejom puszczykowskie-
go letniska. Staram się pomagać mieszkańcom z różnych 
części miasta w rozwiązywaniu ich problemów. Upowszech-
niam wiedzę o Puszczykowie poprzez artykuły historyczne, 
krajoznawcze i społeczne publikowane w puszczykowskich 
mediach. n

OSP PUSZCZYKOWO 
W ŚCISŁEJ CZOŁÓWCE
W sobotę 29 marca w Buku, odbyły się eliminacje 
powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 
skierowane do członków Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych.

W grupie szkół ponadgimnazjalnych OSP Puszczykowo 
reprezentowali druh Karol Karpiński, który zajął I miejsce 
oraz druh Artur Zeidler plasujący się na IV pozycji. Druh 
Karol będzie reprezentował naszą jednostkę na eliminacjach 
wojewódzkich OTWP, które odbędą się 26 kwietnia br. 
w Malanowie w powiecie tureckim. Konkurencja w grupie 
wiekowej młodzieży ponadgimnazjalnej była bardzo duża 
i obejmowała łącznie 14 uczestników z różnych jednostek 
OSP powiatu poznańskiego.

Obydwu druhom serdecznie gratulujemy wysokiego pozio-
mu wiedzy pożarniczej i uzyskania tak znaczących wyników.

Gniewko Niedbała, Prezes OSP Puszczykowo

RADA MIASTA/INFORMACJE

ZAPRASZAJĄ NA PCHLI TARG
10 maja br. W godzinach 10–14, po raz kolejny 
na placu pomiędzy Komisariatem Policji a Apteką, 
przy ul. Poznańskiej w Puszczykowie, odbędzie się 
Pchli Targ. 

Na targu znajdziemy po okazyjnych cenach artykuły de-
koracyjne, przedmioty gospodarstwa domowego i codzien-
nego użytku, książki, a także wiele innych przedmiotów. 

Tradycyjnie organizatorami są: Rada Rodziców Gim-
nazjum nr 1 w Puszczykowie. 

Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony 
na potrzeby uczniów z Gimnazjum nr 1. n
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WYDARZENIE

ODYSEJA UMYSŁU W GIMNAZJUM NR 2

Młodzież z Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie 
wywalczyła II miejsce w rejonowym etapie 
Międzynarodowego Konkursu Twórczego 
Rozwiązywania Problemów Odyseja Umysłu!

W tegorocznej edycji tego twórczego projektu wzięły 
udział dwie drużyny. W skład pierwszego teamu z klasy 1a 
weszli: Kinga Hoffman, Jan Iwaszkiewicz, Jakub Kubasiński, 
Jakub Łukowski, Katarzyna Ratajczak, Natalia Zawada i Ju-
lian Zieliński. Drugi zespół reprezentowali uczniowie klasy 
2a: Piotr Górka, Izabella Heydel, Olga Hemmerling, Krystian 
Marciniak, Wiktor Kędziora, Szymon Rodziewicz i Wiktoria 
Zwiedeniuk.

Zgodnie z zasadami tego konkursu każda drużyna musia-
ła wybrać jedno z 5 zadań Problemu Długoterminowego 
i stworzyć jego rozwiązanie. Swoje prace prezentowali 
w konkursie, rywalizując z innymi zespołami w swojej kate-
gorii wiekowej. „Rozgryzając” Problem Długoterminowy 
(przedstawienie), młodzież trenowała rozwiązywanie Proble-
mów Spontanicznych – słownych i manualnych.

„Chwila prawdy” nadeszła w niedzielę 16 marca br., kie-
dy rozegrano Eliminacje Regionalne w Poznaniu. Dzisiaj 
śmiało można powiedzieć, że puszczykowska młodzież prze-
szła je „jak burza”. Reprezentacja klasy 2a zajęła drugie miej-

sce na 5 drużyn w Problemie Długoterminowym (przedsta-
wieniu). Jeszcze lepiej wypadł Problem Spontaniczny – słow-
ny. Swoimi twórczymi odpowiedziami pokonała wszystkie 
drużyny, zdobywając maksymalną liczbę punktów!

Team klasy 1a również zasłużył na gratulacje. Mimo iż 
z powodów technicznych nie udało im się wprawić w ruch ele-
mentu scenografii, i tak zajęli wysokie 4 miejsce (na 7 drużyn).

Obie drużyny zostały docenione przez jurorów za szcze-
gólnie twórczy scenariusz, twórcze wykorzystanie materia-
łów w scenografii i kostiumy, a także za ponadprzeciętną grę 
aktorską.

 – Jako trener chciałabym szczególnie pogratulować 
uczniom klasy 2a i zwrócić uwagę na ogromną ilość pracy, 
jaką systematycznie wykonywali przez ostatnie 6 miesięcy. 
Zadanie, jakie sobie wyznaczyli było arcytrudne i wymagało 
ciągłej analizy problemu oraz dopracowywania szczegółów 
– mówi Alicja Hinc – trener obu drużyn, nauczyciel jęz. an-
gielskiego.

 W tym roku Problem nr 3 – „I kto tu rządzi?” polegał na 
przygotowaniu dowcipnego przedstawienia, podczas którego 
uczestnicy mieli zaprezentować dwa różne Dwory Królew-
skie: historyczny, istniejący w przeszłości oraz wymyślony, 
nie ograniczony żadnymi barierami czasowymi ani geogra-
ficznymi.

Dwór znany z kart historii miał wydać dekret charaktery-
styczny dla swojej epoki, a dwór fantazyjny – dekret, zmie-
niający codzienne zachowanie mieszkańców królestwa.

W skład dworu fikcyjnego musiał wejść m.in. błazen oraz 
minstrel, który śpiewał piosenkę, akompaniując na skonstru-
owanym przez zespół instrumencie.

Przedstawienie mogło trwać maksymalnie 8 minut.
 – Serdecznie dziękuję za aktywny udział wszystkim rodzi-

com moich Odyseuszy, zwłaszcza za pomoc logistyczną i do-
wiezienie nas na miejsce konkursu. Członkom obu moich 
drużyn, dziękuję za wkład w przygotowanie do konkursu, oraz 
za każdą godzinę spędzoną nad pisaniem scenariusza, two-
rzeniem kostiumów, scenografii i setek innych drobiazgów. 
Zdaję sobie sprawę, że godzin tych były dziesiątki. Mam na-
dzieję, że wszyscy macie poczucie, że było warto.

Jestem dumna z Was oraz z tego, czego dokonaliście 
w przeciągu tych 6 miesięcy. Do zobaczenia w nowej edycji 
Odysei Umysłu 2014/2015! – podsumowuje A. Hinc. red
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INFORMACJE

POWITALI WIOSNĘ
20 marca br. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
w Puszczykowie przywitali wesoło wiosnę. 
„Zerówki”, klasy pierwsze, drugie i trzecie wraz 
z wychowawczyniami świetnie bawili się na sali 
gimnastycznej podczas zorganizowanej przez 
samorząd uczniowski i jego opiekunów „Obchodów 
Dnia Wiosny”.

Przedstawiciele klas pierwszych, drugich i trzecich repre-
zentując swoje klasy brali udział w wiosennych zmaganiach, 
odpowiadając na pytania dotyczące rozpoczynającej się pory 
roku oraz biorąc udział w rozgrywkach sportowych. Już na 
samym początku ze swoim wiosennym przedstawieniem wy-
stąpiły maluchy z Przedszkola Kubusia Puchatka w Puszczy-
kowie. W trakcie zmagań wiosennych każda klasa prezento-
wała wszystkim przygotowaną wcześniej postać pani wiosny 

oraz zaśpiewała piosenkę o tematyce wiosennej. Wszyscy 
bawili się znakomicie, a bezchmurne niebo i piękny uśmiech 
słońca w tym dniu są przykładem, że wiosna zawitała już do 
Puszczykowa. Witamy cię Wiosno!  Agnieszka Sibilak

DZIEŃ TEATRU
27 marca w Gimnazjum nr 2 
w Puszczykowie obchodzono 
Międzynarodowy Dzień Teatru.

Uczniowie przebierali się za bohate-
rów literackich i postaci związane z te-
atrem. W szkole pojawili się między 
innymi Smerfetka, Alicja z Krainy Cza-
rów, Jaś i Małgosia, Włóczykij oraz 
elfy, nimfy i kilkoro mimów. 

Nie tylko uczniowie brali udział w za-
bawie, ponieważ grono pedagogiczne 
również postanowiło włączyć się do te-
atralnego przedsięwzięcia. 

DO BIEGU... GOTOWI... START!
II Puszczykowski WYŚCIG PO UŚMIECH odbędzie się 1 
czerwca 2014. Organizatorami są Rada Rodziców SP1 
oraz Urząd Miejski. 

Do pokonania z uśmiechem jest dystans 8 km. Dla mło-
dzieży młodszej i dzieci na Stadionie CAS, przy ul. Kościel-
nej odbędą się biegi dziecięce. 

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: 
www.ptspuszczykowo.pl. Wszyscy, którzy chcą pomóc, np. 
ustawić lub zdjąć znaki na trasie, pomóc kierowcom w objaz-
dach, zareklamować się w trakcie biegu, mogą skorzystać 
z kontaktów na tej stronie. 

Sabina Zielińska, 
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe

Wśród nauczycieli znaleźć można 
było między innymi Czerwonego Kap-
turka, Pippi Langstrumpf, pirata, cza-

rownicę i gejsze. Wszyscy doskonale się 
bawili promując teatr i czytanie.

A.M.

ZEGAR JAK NOWY 
Po przeprowadzonej  
przez Bronisława Komasę 
renowacji zegara wieżowego 
w zabytkowym budynku 
byłego dworca kolejowego 
w Puszczykowie przy  
ul. Wczasowej 1 zacznie on 
ponownie odmierzać czas.

 – 15 kwietnia odbędzie się uroczystość „nakręcenia 
tego zabytkowego zegara” – mówią Katarzyna i Zbigniew 
Bekasiakowie. 

Relację z uroczystości przedstawimy w majowym wy-
daniu Echa Puszczykowa.
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MODERNIZACJA MAGISTRALI KOLEJOWEJ 
POZNAŃ – WROCŁAW
Już prawie rok trwa modernizacja trasy kolejowej 
w Poznań – Wrocław. Po zakończeniu modernizacji 
odcinek z Poznania do Czempinia pociągi będą mogły 
pokonywać z prędkością nawet 160 km/h. Ekipy 
remontowe nie zawitały jeszcze do Puszczykowa. 
Pierwsze prace na terenie naszego miasta 
planowane są na przełomie października i listopada 
tego roku. Ich zakończenie powinno nastąpić 
w czerwcu 2015 roku.

Aktualnie prace trwają na odcinku Mosina – Czem-
piń i Luboń – Poznań. Ten 32 km, odcinek z Poznania 
do Czempinia, to jeden z etapów remontów mających 
przyspieszyć podróż między stolicami Wielkopolski 
i Dolnego Śląska.

Kolej przebudowuje znajdujące się na trasie obiek-
ty inżynieryjne oraz buduje nowe. W ramach tej inwe-
stycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przebudują 
stacje w: Czempiniu, Mosinie, Puszczykówku oraz Lu-
boniu, a także przystanki osobowe w Iłowcu, Drużynie 
Poznańskiej, Puszczykowie i poznańskim Dębcu.

Niestety, w związku z modernizacją magistrali ko-
lejowej zostanie zlikwidowany przejazd przez tory 
w ciągu ulicy 3 Maja. Decyzja w tej sprawie zapadła 
w minionej kadencji i kolej nie zgodziła się na prośby 
burmistrza i radnych o jego pozostawieniu.

Powstanie natomiast przejście pieszo-rowerowe 
między ulicami Fiedlera/Mickiewicza a Kopernika. 
Zmodernizowane zostaną także przejazdy przy dwor-
cach. Pozostałe przejazdy leżące na trasie zostaną zmo-
dernizowane.

Podróżni zauważą oraz odczują zmiany dotyczące 
peronów, na których zamontowane zostaną nowe ław-
ki i oświetlenie. Wszystkie perony na trasie Czempiń 

– Poznań zostaną podwyższone do 76 cm, co radykla-
nie poprawi komfort wsiadania i wysiadania z wago-
nów. Wszystkie przebudowane perony zostaną również 
dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwo-
ściach poruszania się. Zyskają one specjalne pochylnie 
bądź windy na platformy.

Oprócz komfortu podniesie się też bezpieczeństwo. 
Na odcinku Poznań – Czempiń odbudowanych i wybu-
dowanych zostanie: 7 mostów, 14 przepustów, 8 przejść 
dla pieszych. Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejo-
wym i drogowym podniosą też prace na przejazdach. 
Przebudowanych zostanie 17 skrzyżowań z drogami. 
W 12 miejscach będzie zmieniona organizacja ruchu – 
wybudowane zostaną 3 wiadukty kolejowe oraz 1 dro-
gowy i drogi dojazdowe. W ramach inwestycji planowa-
na jest także budowa 18 km ekranów akustycznych, 
których zadaniem będzie ograniczenie hałasu pocho-
dzącego z linii kolejowej. Część z nich zostanie zamon-
towana także na terenie Puszczykowa. PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. wybudują także urządzenia oczysz-
czające wodę z torów. W ramach działań związanych 
z ochroną środowiska, w ustalonych wcześniej lokaliza-
cjach, powstaną przejścia dla zwierząt.

Efektem wszystkich prac, od 2016 roku będzie 
skrócenie podróży z Czempinia do Poznania do 26 mi-
nut. red

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Ope
racyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt projektu nr 
POIiŚ 7.15.1 „Modernizacja linii kolejowej E 59 na od
cinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Po
znań” wyniesie 940,16 milionów PLN netto, z czego 
667,16 milionów PLN netto pochodzić będzie ze środ
ków Unii Europejskiej.

Przejazd na ul. 3 Maja zostanie zlikwidowany

Między ulicami Fiedlera a Kopernika powstanie 
podziemne przejście pieszorowerowe
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NOWA ODSŁONA BIBLIOTEKI
Sala książki dla dzieci na parterze, biblioteka 
dla dorosłych na piętrze, na II piętrze archiwum 
– taki rozkład pomieszczeń zaplanowano w nowej 
siedzibie Biblioteki Miejskiej, która po zakończeniu 
prac adaptacyjnych zostanie przeniesiona 
z ul. Wysokiej na Rynek.

Prace związane z adaptacją budynku na potrzeby bi-
blioteki ruszyły w marcu br. Ich zakończenie planowane 
jest na czerwiec tego roku. Obecnie wykonawca wykonuje 
wszelkie instalacje niezbędne do jego należytego funkcjo-
nowania – elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i kli-
matyzacyjną.

Projektant zaplanował, że na parterze obiektu będzie 
znajdowała się sala książki dla dzieci. Oprócz niej będzie 
tam kafejka internetowa oraz kącik prasowy, gdzie przy 
kawie lub herbacie (na wyposażeniu biblioteki będzie znaj-
dował się ogólnodostępny automat do gorących napojów) 
będzie można przejrzeć najnowszą prasę. Na poziomie „0” 
będzie też toaleta (z wejściem po wrzuceniu monety). Bę-
dzie dostępna z płyty Rynku, bez konieczności wchodzenia 
do biblioteki.

Starsi czytelnicy po książki wjadą windą na I piętro. Ta 
wypożyczalnia zajmowała będzie całe kondygnację. Nad 
nią będzie archiwum, pomieszczenia socjalne i biurowe.

Co istotne, Biblioteka zyska nowe i nowoczesne wypo-
sażenie, na które Miasto uzyskało dofinansowanie z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowity 
koszt zadania (zakup budynku, jego adaptacja i wyposaże-
nie) to wydatek rzędu ok. 1,6 mln zł. Puszczykowo wyasy-
gnuje na ten cel 977 tys. zł. Resztę czyli 623 tys. zł. pocho-
dzić będzie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.

Biblioteka na Rynku stanie się centralnym punktem ży-
cia kulturalnego w naszym mieście. Zgodnie z założeniami 
obiekt będzie wykorzystywany nie tylko, jako tradycyjna 
wypożyczalnia i czytelnia. Doskonale wyposażony budy-
nek z pewnością będzie miejscem, które stworzy możliwo-
ści organizowania wielu wspaniałych imprez kulturalnych, 
w których będą mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy 
naszego miasta. red
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TEREN DAWNEGO MOSIR BĘDZIE ZAGOSPODAROWANY
Do 11 kwietnia mieszkańcy Puszczykowa mogli kierować swoje sugestie dotyczące koncepcji zagospodaro-
wania części terenu dawnego MOSiR. Do chwili zamknięcia tego numeru żadne jednak nie wpłynęły.

Obecnie rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyj-
nego ze sztuczna nawierzchnią. Niedługo na teren 
objęty planem zostanie przeniesiony plac zabaw, 
funkcjonujący dotychczas u zbiegu przy ulic Kościel-
nej i Sportowej. Pozostałe elementy koncepcji będą 
realizowane w miarę posiadanych przez miasto środ-
ków.

Po wieloletnich dyskusjach i wielu prezentowa-
nych koncepcjach, pojawiła się możliwość podjęcia 
ostatecznych decyzji dotyczących zagospodarowania, 
pod względem kultury i rekreacji, terenów przy ulicy 
Kościelnej. Jak już wcześniej informowaliśmy, część 
terenu przy ulicy Kościelnej została wydzierżawiona 
na trzydzieści lat prywatnemu inwestorowi, który 
zgodnie z umową zobowiązał się do wybudowania 6 
kortów tenisowych: 3 odkrytych, na których w okre-
sie jesienno-zimowym ma powstać boisko do piłki 
nożnej z zadaszeniem, a zimą lodowisko oraz 3 kor-
tów krytych, z których jeden ma być przystosowany 
do rozgrywek badmintona oraz piłki siatkowej. W ra-
mach tej inwestycji powstanie też zaplecze socjalne 
wraz z gastronomią oraz pomieszczenie do zajęć fit-
ness. Inwestor zobowiązał się również do przygotowa-
nia zaplecza hotelowego dla zawodników i trenerów.

Pozostały teren, który aktualnie jest w dyspozycji 
miasta, został poddany szczegółowej analizie, która 
doprowadziła do stworzenia koncepcji zagospodaro-
wania tego terenu (wizualizacja obok).

Według niej do końca maja br. powstanie tam bo-
isko wielofunkcyjne o wymiarach 44x24 metry, z na-
wierzchnią poliuretanową (tartanową), przystosowa-
ne do rozgrywek siatkówki, badmintona, koszykówki, 
tenisa ziemnego, piłki ręcznej i piłki nożnej. Obok 
zaplanowano boisko do siatkówki plażowej, które 
również zostanie wykonane do końca maja tego roku. 

Jeszcze w kwietniu plac zabaw dla dzieci, który ak-
tualnie mieści się od strony ulicy Kościelnej, zostanie 
przeniesiony i zlokalizowany od strony ulicy Sporto-
wej, co powinno ułatwić dzieciom i ich rodzicom ko-
rzystanie z niego.

Jeżeli środki, którymi dysponuje Miasto okażą 
się wystarczające, jeszcze w tym roku zostaną zreali-
zowane inne prace na terenie dawnego MOSiR-u, któ-
re przewidują między innymi utworzenie utwardzo-
nych ścieżek spacerowych oraz utworzenie ścieżek dla 
rolkarzy. Zbierane są również duże ilości mas ziem-
nych, celem utworzenia toru saneczkowego w okresie 
zimowym, a w letnim toru crossowego.

 Plan zagospodarowania przewiduje miejsca re-
kreacyjne, w których można będzie zagrać w tenisa 
czy szachy na świeżym powietrzu, urządzić spotkanie 
przy grillu, ognisku. Planowane są miejsca wypo-
czynkowe dla spacerowiczów, a docelowo przewiduje 
się również mini-skate park. Z uwagi na to, że coraz 
większą popularność zyskują rozgrywki golfowe, pla-
nuje się miejsce dla przeprowadzenia treningu ude-
rzeń golfistów. Zwiększy się również ilość sprzętu do 
ćwiczeń siłowych. Na planach zagospodarowania za-
bezpieczono teren, który docelowo może być zagospo-
darowany na potrzeby utworzenia budynku socjalne-
go – szatni i magazynu, z którego będą korzystać 
mieszkańcy ćwiczący na tym terenie.

 Miastu udało się pozyskać dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie boiska 
wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki plażowej oraz 
zmiany lokalizacji placu zabaw, dlatego też, z uwagi 
na terminy, które zostały narzucone, prace ruszą już 
niebawem. Pozostałe prace rozpoczną się w terminie 
późniejszym i będą realizowane w ramach posiada-
nych środków. red

Remont budynku przy ul. Poznańskiej 36 
zakończony

MAMY KOLEJNE, 
NOWE MIESZKANIA
Na początku kwietnia lokatorzy 6 nowych lokali 
komunalnych w budynku przy ul. Poznańskiej 36 
odebrali już klucze do swoich mieszkań. Wszystkie 
formalności związane z przekazaniem mieszkań 
zostały, więc zakończone i nowi lokatorzy mogą 
rozpocząć przeprowadzki.

Remont budynku, w którym działa przychodnia rozpoczął 
się przed dwoma laty i został podzielony na II etapy. W 2012 
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roku wymieniono jedynie pokrycie dachowe wraz z jego 
ociepleniem. Tak zabezpieczony przed warunkami atmosfe-
rycznymi obiekt czekał na remont właściwy, który rozpoczę-
to latem 2013 roku.

Przedsięwzięcie było nietypowe. Prace prowadzono tak, 
aby w budynku przez cały czas mogła funkcjonować przy-
chodnia zdrowia.

Zakres prac objął ocieplenie budynku z zewnątrz, grun-
towny remont wewnątrz i wydzielenie 6 dodatkowych miesz-
kań. Zostały one wykończone „pod klucz” i w momencie 
oddania do użytku były gotowe do zamieszkania.

W łazienkach położono płytki, wymieniono wszystkie in-
stalacje (elektryczne, wodno-kanalizacyjne i gazowe). Oczy-
wiście zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową. 
Kuchnie wyposażono w kuchenki.

 – Dzięki temu remontowi wygospodarowaliśmy kolejne 
lokale mieszkalne, które pozostaną w zasobach miasta. W mi-
nionym roku oddaliśmy przecież do użytku wyremontowany, 
a właściwie odbudowany budynek z 6 mieszkaniami na Niw-
ce. To dla mnie bardzo istotne, ponieważ w naszym mieście 
kolejka osób po mieszkania komunalne jest bardzo długa. – 
mówi Andrzej Balcerek, burmistrz Puszczykowa.

Klucze do nowych mieszkań otrzymali lokatorzy tzw. 
„Mimozy”, czyli budynku przy ul. Poznańskiej 26, z którego 
musieli się wyprowadzić ze względu na katastrofalny stan 
tego obiektu. Teraz po wyprowadzce Mimozę czeka dokładna 
ekspertyza. Nie można jej było wykonać, kiedy mieszkali 
w niej lokatorzy. Konieczne, bowiem będzie przeprowadze-
nie odkuwek, może wierceń – o wszystkim zadecydują spe-
cjaliści. red



KONCERT ZBIGNIEWA WODECKIEGO

XI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK (8–15 MAJA 2014)

CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA
•  pasowanie uczniów klas I na Czytelników Biblioteki Miejskiej
•  Bajka mojego dzieciństwa – Studenci Akademii Seniora czytają dzieciom bajki
• „Wierszykowe akcje i inne atrakcje” – noc w Bibliotece dla dzieci w wieku 
6-10 lat

•   10 maja godz. 19:00-22:00 (bilety w cenie 20 zł. dostępne w Bibliotece od 
23.04.2014 r.)

•  BAŚNIE WŁAŚNIE – spotkanie z baśniami hinduskimi 15 maja, godz. 17:00, 
(wstęp wolny). Przyjdź i posłuchaj jak inni opowiadają baśnie

•  projekcja filmu „Brave Kids – Dzieci świata” 14 maja, godz. 18:00 (wstęp 
wolny)

UWAGA! W trakcie Tygodnia Bibliotek obowiązywać będzie abolicja dla 
Czytelników. Zachęcamy do oddania przetrzymanych książek bez płacenia kar 
oraz anulowania zaległych kar wypełniając w Bibliotece stosowne dokumenty.

KONKURS PLASTYCZNY „CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA” dla 
dwóch kategorii wiekowych: kl. I-III i dla kl. IV-VI. Regulamin konkursu do-
stępny jest na stronie www.biblioteka.iq.pl, termin składania prac – 5 maja, wer-
nisaż prac i wręczenie nagród 8 maja o godz. 17:00 n

4 kwietnia Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz gościła Zbigniewa 
Wodeckiego. Artysta znany z utworów m.in. „Chałupy”, „Zacznij od 
Bacha” czy „Pszczółka Maja” nazywa siebie śpiewającym muzykiem.

Swoją przygodę z muzyką rozpoczął 
już w wieku pięciu lat. Z wyróżnieniem 
ukończył szkołę w klasie skrzypiec Ju-
liusza Webera. Grał m.in. z Ewą Demar-
czyk, Markiem Grechutą, Zygmuntem 
Koniecznym, Orkiestrą Symfoniczną 

PRiTV oraz z Krakowską Orkiestrą Ka-
meralną. Jako wokalista zadebiutował 
w latach siedemdziesiątych. Muzyka 
jest pasją Zbigniewa Wodeckiego, stąd 
pragnienie pomagania w rozwijaniu tej 
pasji u innych. Koncert w Puszczyko-

wie był tak dla słuchaczy, jak i dla arty-
sty wydarzeniem szczególnym. Nasze 
miasto jest mu znane i bliskie ze wzglę-
du na mieszkających tu znajomych. Tu 
również zakupił swój ukochany futerał 
jedyny na świecie, mieszczący zarówno 
trąbkę jak i skrzypce.

W trakcie wieczoru publiczność 
usłyszała wszystkie najsłynniejsze utwo-
ry, przeplatane licznymi anegdotami. 
W repertuarze znalazł się również zaska-
kujący rockowy akcent, łamiący stereo-
typ wokalisty romantycznego. Wszyst-
kim obecnym dziękujemy za wspólny, 
niezwykle miły i pogodny wieczór.

Serdecznie dziękujemy za pomoc 
w organizacji koncertu Bankowi Pekao.
  BMCAK
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PTAKI
WOKÓŁ NAS
3 kwietnia br. w Bibliotece 
Miejskiej im. M. Musierowicz 
odbył się wernisaż zdjęć 
fotograficznych autorstwa 
państwa Marii Danuty 
i Krzysztofa Paszkowskich.

Pani Maria – inż. budownictwa, pan 
Krzysztof – biolog, od lat mieszkają 
w Puszczykowie. Przyroda, zwłaszcza 
ptaki to pasja ich życia. W pogoni za 
pięknem, światłem i odgłosami przyro-

dy zwiedzili już prawie całą Polskę 
i wiele krajów europejskich, zawsze 
wyposażeni w teleobiektyw i mikrofon. 
Wystawa, którą podziwiać można na 

piętrze Biblioteki Miejskiej, nosi tytuł 
„Ptaki wokół nas”. Przedstawia gatunki 
ptaków, które można spotkać na co 
dzień na terenie naszego miasta i w po-
bliskich lasach. Wernisaż poprzedziła 
prelekcja państwa Paszkowskich, pod-
czas której uczestnicy obejrzeli mnó-
stwo zdjęć ptaków. Usłyszeli również 
wiele praktycznych informacji dotyczą-
cych np. sytuowania budek lęgowych, 
by zagościły w nich konkretne ptaki. Po 
spotkaniu można było nabyć pamiątko-
wą pocztówkę z wizerunkiem wybrane-
go ptaka lub płytę z odgłosami ptaków 
z Wielkopolski  i nie tylko, nagraną 
przez pana Paszkowskiego. BMCAK

LEKARZ, POETA 
I RZEŹBIARZ
21 marca przypada 
Międzynarodowy Dzień Poezji. 
Z tej okazji Biblioteka Miejska 
gościła lekarza oraz poetę 
i rzeźbiarza pana Ryszarda Krawca.

Artysta od 2006 roku jest mieszkań-
cem Puszczykowa. Wcześniej mieszkał 
i pracował w Międzyrzeczu, gdzie roz-
począł swoją przygodę z pisaniem. 
Współorganizował gazetę lokalną „Ku-
rier Międzyrzecki”. Publikował w nim 
artykuły związane z historią obrzyckie-
go szpitala, w którym pracował, poru-
szające tematy medyczne, społeczne, 

okolicznościowe i reportaże z podróży. 
W tym samym czasie zaczął tworzyć 
krótkie formy rymowane o różnorodnej 
tematyce i publikował je we wspomnia-
nej gazecie. W 2008 roku po raz pierw-
szy wydany został zbiór wybranych 
wierszy pt. „Życiowy poker”. Aktualnie 
dostępne  jest  już  trzecie wydanie, 
wzbogacone o kolejne wiersze: poważ-
ne, refleksyjne, związane z wiarą i prze-
mijaniem, jak i niezwykle pogodne 
i frywolne erotyki, mini-reportaże z po-
dróży, czy też wierszowane reakcje au-
tora na otaczającą nas rzeczywistość. 
Podczas spotkania pan Krawiec czytał 
niektóre spośród nich, opowiedział skąd 
czerpie inspiracje w swojej twórczości, 
licznie przybyłym mieszkańcom. Pu-

bliczność mogła zapoznać się również 
z inną pasją pana Krawca – z rzeźbiar-
stwem. Artysta zaprezentował wystawę 
pt. „Ewa z Czarnej Topoli” – zbiór po-
staci kobiecych rzeźbionych w drewnie. 
Po spotkaniu tradycyjnie można było 
nabyć książki i uzyskać dedykację od 
autora. BMCAK

ZWIEDZANIE I KULTURA
Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie 
autorskie z panią Elizą Piotrowską.

Tym razem w ramach Pro-
jektu „Zwiedzaj świat pozna-
jąc kulturalne aspekty życia 
mieszkańców różnych regio-
nów Brazylii”. pani Eliza – 
Wielkopolanka, historyk sztu-
ki, ale też pisarka i ilustratorka 
książek dla dzieci i dorosłych, 
przyjedzie do nas ze słonecz-
nej Brazylii, by pokazać dzie-
ciom i dorosłym, że świat jest 

otwarty dla każdego, lecz także 
różnorodny – co jest jego naj-
większym bogactwem. 

To kolejne polsko-brazy-
lijskie popołudnie w BM CAK 
przygotuje  nas  na wizytę 
dzieci z przeróżnych zakąt-
ków świata, które w ramach 
V edycji BRAVE KIDS przy-
będą w czerwcu do Pu szczy-
kowa. n

Czwartek 24 kwietnia 
godz. 18.00

Sala Teatralna 
Biblioteki Miejskiej 
im. M. Musierowicz 
Centrum Animacji 

Kultury 
w Puszczykowie, 
tuż po spektaklu 

teatralnym 
dla dzieci 

pt. „Kaczka Cudaczka”. 
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WANDALE NAMIERZENI 
PRZEZ POLICJĘ
Policja namierzyła już kilku potencjalnych sprawców 
aktów wandalizmu w Puszczykowie. W marcowym 
numerze Echa informowaliśmy o aktach wandalizmu, 
które zanotowano w lutym i marcu na terenie 
naszego miasta. Wszystko wskazuje na to, 
że wandale odpowiedzą za swoje czyny.

Jak powiedział nam Konrad Domino, komendant 
Komisariatu Policji w Puszczykowie po zgłoszeniu 
przypadków wandalizmu policja wszczęła postępowa-
nie i ustaliła potencjalnych sprawców. Teraz trwają 
czynności dochodzeniowe.

Jak już informowaliśmy czytelników Echa najwię-
cej dewastacji notuje się po weekendach. Niestety 
druga połowa marca przyniosła kolejną porcję wyczy-
nów „pseudo-siłaczy”. Wandale ponownie zniszczyli 
znaki drogowe na ulicach Śląskiej i Środkowej. Przy-
pominamy, że kradzież i zniszczenie tych znaków po-

woduje niebezpieczną zmia-
nę organizacji ruchu na ul. 
Śląskiej i Środkowej, która 
może doprowadzić do wypad-
ku. Po kradzieży zna ku można, bowiem wjechać „pod prąd”. Podobnie jak we wcze-
śniejszych przypadkach także najnowsze wyczyny wandali odbywają się pod osłoną 
nocy. 

Ile pracy kosztuje naprawa zdewastowanych przez wandali urządzeń może świad-
czyć „operacja” wyciągania wyrwanych z ziemi ciężkich drewnianych ław i koszy na 
Zakolu Warty. Wandale wrzucili je do znajdującego się tam stawku. Aby je wycią-
gnąć trzeba było użyć ciągnika z liną.

Niestety nie skończyły się także kradzieże kratek studzienek kanalizacyjnych. 
Ten proceder jest również bardzo niebezpieczny, ponieważ w pozbawione kratek 
studzienki może wpaść np. rowerzysta. Niebezpieczne może być także wjechanie 
w nią kołem samochodu. red

INFORMACJE



NOWE OBWODY WYBORCZE – SPRAWDŹ GDZIE BĘDZIESZ GŁOSOWAŁ

Numer
obwodu Granice obwodu Siedziba Obwodowej 

Komisji Wyborczej

1

AZALIOWA, BOCZNA, BRATA JÓZEFA ZAPŁATY, BUKOWA, CHABROWA, 
CICHA, CZARNIECKIEGO, DĘBOWA, GLINIANA, GOŁĘBIA, GRZYBOWA, 
JAŁOWCOWA, JAROSŁAWSKA, JAWOROWA, KLASZTORNA, KONWA
LIOWA, KRAŃCOWA, KRĘTA, KRÓTKA, KRZYWA, MAKOWA, MIĘTOWA, 
MORENOWA, MYŚLIWSKA, NA SKARPIE, POLNA, PRZECZNICA, PRZY 
MURZE, PSZENICZNA, ROLNA, RUMIANKOWA, SASANKOWA, SOBIESKIE
GO, STROMA, STUDZIENNA, TENISOWA, UROCZA, WRZOSOWA, WYSOKA 
Numery parzyste, ZALESIE, ŻWIROWA, ŻYTNIA

Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 1

ul. Wysoka 1, Puszczykowo

2

CIENISTA, DZIAŁKOWA, JASNA, JODŁOWA, KLONOWA, KWIATOWA, LIPO
WA, ŁĄKOWA, MIODOWA, OWOCOWA, PODLEŚNA, POZNAŃSKA (numery 
od 1 do 67), PROFESOR IZABELI DĄMBSKIEJ, ROBOCZA, RÓŻANA, 
RZĄDOWA, WCZASOWA, WIERZBOWA, WIOSENNA, WODZICZKI, WYSO
KA Numery nieparzyste, ZIELONA, ŹRÓDLANA

Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 2

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Wysoka 1, Puszczykowo

3

AKACJOWA, CHROBREGO (numery od 1 do 22), KOPERNIKA (numery 
parzyste od 50 do 52, numery od 53 do końca), KOŚCIELNA, KSIĘDZA 
IGNACEGO POSADZEGO, MAGAZYNOWA, NOWA, OGRODOWA, PIASKO
WA (numery od 1 do 20 oraz numery parzyste od 22 do 28), PODGÓR
NA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, POZNAŃSKA (numery od 68 do 
końca), RYNEK, SŁONECZNA, SOSNOWA, SPORTOWA, STRAŻACKA, 
TOPOLOWA, WĄSKA

Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 3

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Wysoka 1, Puszczykowo

4

ANDERSONÓW, BRZOZOWA, CHROBREGO (numery od 23 do końca), 
CYRYLA RATAJSKIEGO, DWORCOWA (numery parzyste od 2 do 36A), 
FIEDLERA, GWARNA, JACKOWSKIEGO, KASPROWICZA (numery od 1 do 
29), KASZTANOWA, KOPERNIKA (numery od 1 do 49 oraz numer 51), 
KOSIŃSKIEGO, LANGEGO, LIBELTA, ŁUKASZEWICZA, MARCINKOWSKIE
GO, MICKIEWICZA, PARKOWA, PIASKOWA (numery nieparzyste od 21 
do 29, numery od 30 do końca), PIESZA, PRZYSZKOLNA, PUŁASKIEGO, 
REJA, REYMONTA, SŁOWACKIEGO, SPOKOJNA, ŚWIERKOWA, WAWRZY
NIAKA, WIĄZOWA, WYDMOWA, ZACISZE, ZAUŁEK, ŻUPAŃSKIEGO

Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 4

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Kasprowicza 1, Puszczykowo

5

3 MAJA (numery nieparzyste od 77 do końca oraz numery parzyste: 
40, 42A42D oraz od 46 do końca), BAŁTYCKA, CZARNA, DWORCOWA 
(numery od 38 do końca oraz numery nieparzyste od 29 do 37), GAJO
WA, GRANICZNA, GROCHOWA, GRUNWALDZKA, HELSKA, JASTRZĘBIA, 
KOCHANOWSKIEGO, KOŚCIUSZKI, LEŚNA, MATEJKI, MAZURSKA, MO
NIUSZKI, ODSKOK, POMORSKA, PRUSA, SOKOŁA, SOLSKIEGO, WSPÓL
NA, WYSPIAŃSKIEGO

Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 5

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Kasprowicza 1, Puszczykowo

6

3 MAJA (numery od 1 do 38 oraz od 73 do 75 oraz numery nieparzyste 
od 39 do 71 oraz numery parzyste 42 i 44), BEMA, BERWIŃSKIEGO, 
DĄBROWSKIEGO, DWORCOWA (numery nieparzyste od 1 do 27), FIOŁ
KOWA, JASKÓŁCZA, KONOPNICKIEJ, KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH, 
KRASZEWSKIEGO, NADWARCIAŃSKA, NARCYZOWA, NIEPODLEGŁOŚCI, 
NIEZŁOMNYCH, NIWKA STARA, NIZINNA, NORWIDA, NOWE OSIEDLE, 
NOWOWIEJSKIEGO, RADOSNA, SŁOWICZA, ŚLĄSKA, ŚRODKOWA, TULI
PANOWA

Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 6

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Kasprowicza 1, Puszczykowo



ZAOPIEKUJ SIĘ PSEM Z PUSZCZYKOWA
Na terenie sąsiedniej Gminy 
Komorniki, w Łęczycy istnieje 
przytulisko dla bezdomnych zwierząt, 
w którego utrzymaniu partycypuje 
Miasto Puszczykowo i do którego 
trafiają bezdomne i zagubione psiaki.

Garstka wolontariuszy, którym los tych 
zwierzaków nie jest obojętny pomaga jak 
może, głównie w kwestii znalezienia nowych 

domów. Psiaki znajdujące się w przytulisku są dobrze znane 
pod względem charakteru i potrzeb, co najmniej raz w tygodniu 
organizujemy spacery dla wszystkich podopiecznych, na któ-
rych mogą się wyszaleć do woli i pobyć z ludźmi, a my może-
my je lepiej poznać. Do adopcji są także kotki, chociaż nie ma 
oficjalnie kociarni zdarzają się przypadki zwierząt, którym 
trzeba pomóc, a które później okazują się „pieszczochami”.

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO ADOPCJI ZWIERZAKÓW 
Z MIASTA PUSZCZYKOWA, KTÓRE STRACIŁY 
SWÓJ DOM I CZEKAJĄ NA DRUGĄ SZANSĘ!!!

Zachęcamy również do wsparcia bezdomniaków na różne 
sposoby. W przytulisku psiaki mają zapewnione schronienie, 
wyżywienie oraz opiekę medyczną, jednak zawsze jest więcej 
zgłoszeń o psach i kotach do wydania, niż chętnych do adop-

cji i miejsc w przytulisku. Pomagamy również w znalezieniu 
domów zwierzętom niechcianym, przebywającym w domach 
tymczasowych lub jeszcze u starych właścicieli, którzy z róż-
nych względów nie mogą się dalej zająć podopiecznym. 
Zwierzaki można wspomóc finansowo, głównie przez finan-
sowanie sterylizacji i płatnych ogłoszeń czy ulotek, ale rów-
nież rzeczowo, zawsze przyda się karma, zarówno dla psów, 
jak i kotów, obroże i szelki we wszystkich rozmiarach oraz 
długie smycze na spacery itp. Można również pomóc przy 
spacerach, ogłoszeniach, zdjęciach lub transportach, bądź zo-
stać domem tymczasowym dla psa lub kota.

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO POMOCY!!!
Wszelkie informacje na temat adopcji zwierząt czekają-

cych na nowy dom, jak również pomocy bezdomnym zwie-
rzakom można uzyskać pod numerami telefonów: 508536091 
i 781659970 oraz mailowo: adopcje@zwierzecemarzenia.
pl lub pomoc@zwierzecemarzenia.pl

Zapraszamy także na profil na facebook’u, a niebawem 
także na naszą stronę internetową.Ostatni psiak z terenu Mia-
sta Puszczykowa czekający jeszcze w kwarantannie na odbiór 
przez właściciela to młoda sunia w typie rasy Bernardyn. Je-
śli ktoś poznaje swojego pieska lub psa sąsiada, prosimy 
o kontakt, jeśli nie odnajdzie się właściciel, pies będzie cze-
kał na adopcję.  Joanna Osiecka

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA I NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO
NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W PUSZCZYKOWIE

I    Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków: obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 7. 
Działka nr 249/3 KW nr PO2P/00125116/9 z wpisem prawa własności na rzecz Miasta Puszczykowa.

II.   Powierzchnia nieruchomości – 0,1134 ha. Powierzchnia działki przeznaczonej do sprzedaży – 0,0178 ha.
III.   Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – teren zabudowy mieszkaniowej – Miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wy-
sokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN strefa A – Uchwała Nr 101/11/VI Rady 
Miasta Puszczykowa z dnia 18.10.2011 r.

IV.   Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – działka niezabudowana położona przy ulicy Krętej w Puszczykowie, 
najbliższe otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej. Działka może być przeznaczona pod uzupełnienie powierzch-
ni istniejących działek sąsiednich, ze względu na wymiary i kształt – działka nie może być samodzielnie zagospodarowana.

V.   Cena wywoławcza – 34.200,00 zł netto, do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej w dniu 
sprzedaży stawki (aktualnie 23%).

VI.    Wadium – w wysokości 4.000,00 zł należy wnieść do dnia 5 maja 2014 r. na rachunek bankowy Miasta Puszczykowa 
w GBS Mosina, nr: 46 9048 0007 0000 6028 6000 0002.

VII.   Termin i miejsce przetargu – 8 maj 2014 r. godz. 10:00, Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 (bud. B, pokój nr 7)
VIII.   Organizator udostępnia informacje poprzez wywieszenie ogłoszenia o przetargu – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pusz-

czykowie ul. Podleśna 4 (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej www.puszczykowo.pl w BIP.
IX.   Dodatkowe warunki oraz informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 

budynek A, pok. 2, w godzinach urzędowania oraz pod numerem tel. 61 89 83 730.
Burmistrz Miasta, mgr Andrzej Balcerek

  data ur.  data zg.
 Wojciechowska Marianna 18.IX.1922 16.III.2014
 Żabiełowicz Anna 1.IV.1926 18.III.2014
 Pluskota Kazimierz Tadeusz 9.II.1926 25.III.2014

ODESZLI

Kostrzewska Cecylia 6.XII.1929 26.III.2014
Sobkowiak Kazimierz 29.XII.1942 27.III.2014
Woźnicki Andrzej Mikołaj 19.X.1931 27.III.2014
Szymkowska Genowefa Stanisława 9.IX.1947 31.III.2014
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W niedzielę 23.03.2014 wędkarze zrzeszeni w Okręgu PZW w Poznaniu 
obchodzili swoje święto na zawodach z okazji „Dnia wędkarza 2014” 
w Puszczykowie. Organizatorem zawodów było Biuro ZO w Poznaniu, 
Koło PZW nr 41 Puszczykowo i Koło PZW „Karaś” Poznań. Wśród 
gospodarzy należy również wymienić Burmistrza Puszczykowa pana 
Andrzeja Balcerka, który wspomaga wszelkie wydarzenia związane 
z wędkarstwem na terenie miasta.

Z roku na rok zawody spotykają się 
z coraz większym zainteresowaniem 
wśród wędkarzy i na stałe wpisują się 
w kalendarz zawodów rangi okręgowej. 
W tym roku odwiedziło nas 60 zawodni-
ków, którzy  startowali w kategorii 
„Open”. Zawodnicy z Koła PZW Pusz-
czykowo byli nad wyraz gościnni – po-
dium obsadzili „przyjezdni”. Na najwyż-
szym stopniu podium stanął Janusz 
Ostrowski (Koło Odlewnik Śrem) – 
5050 pkt., tuż za nim znalazł się An-
drzej Jasiczak (Koło Mosina Miasto) 
– 4105 pkt., trzecie miejsce „wyłowił” 
Artur Zakrzewski (Koło Książ Wlkp.) 
– 3845 pkt. Jak co roku, podczas zawo-
dów przeprowadzano egzaminy na sę-
dziów wędkarskich, którzy po zawodach 
i pozytywnym wyniku otrzymali licencje.

Ale wszystko, co dobre szybko się 
kończy i o godz. 15 Okręgowe zawody 
z okazji „Dnia wędkarza 2014” stały się 
historią. Jako przedstawiciel Koła PZW 
nr 41 przy UM w Puszczykowie pragnę 
zaprosić wszystkich wędkarzy do udzia-
łu w zawodach w następnym roku. Za-
chęcam do obejrzenia fotoreportażu 
z zawodów, który jest dostępny jest na 
stronie koła: 

www.pzw.org.pl/puszczykowo. 

Otwarcia
sezonu spławikowego 2014
Zawody spławikowe „Otwarcie se-

zonu 2014”, odbędą się 13.04.2013 r. 

Zbiórka: godzina 7:00 na „płytach” 
w Puszczykówku. Zapisy pod nume-
rem tel. 797 986 622, od 7.04.14 – 
11.04.14 w godzinach 16 – 20. Zawody 
zaliczane do klasyfikacji dyscypliny 
spławikowej.

Sprzedaż znaczków PZW
Sprzedaż zezwoleń na połów w wo-

dach P.Z.W. odbywać się będzie we 
wtorki i czwartki 16:00–19:00 w bu-
dynku Biblioteki Miejskiej i Centrum 
Animacji Kultury przy ul .Wysokiej 1 
w Puszczykowie.

Podziękowania
Jak co roku Zarząd Koła starał się 

o dofinansowanie na organizację zawo-

Terminarz najbliższych zawodów i imprez wędkarskich
(kwiecień, maj i czerwiec 2014)

13.IV  –  Zawody spławikowe „Otwarcie sezonu spławikowego 2014” 
– rz. Warta. Godz. 7:00 (dys. spławikowa)

27.IV  –  Wyjazdowe zawody spławikowe „Wiosna na kanale Wojnowickim”. 
Godz. 6:00

11.V  –   Spławikowe zawody wędkarskie – „Majówka nad Wartą 2014” 
– rz. Warta Puszczykówko/ Mistrz Koła/ Godz. 7:00 (dys. spławikowa)

25.V  –  Wyjazdowe zawody wędkarskie „Olejnica 2014” – jez. Przemęt. 
Godz. 5:00

1.VI  –  Spławikowe zawody wędkarskie „Dzień dziecka 2014” 
– rz. Warta Zakole w Puszczykówku. Godz. 9:00

15. VI  –   Spławikowe zawody wędkarskie „Dni Puszczykowa 2014” 
– rz. Warta Puszczykowo. Godz. 6:00 (dys. spławikowa)

29.VI  –  Wyjazdowe zawody wędkarskie jez. Policyjne lub H.C.P. Godz. 5:00

dów wędkarskich dla mieszkańców. 
Z tego miejsca chciałbym podziękować 
pani Katarzynie Nowak-Śronek („opie-
kunce” Organizacji Pozarządowych) 
oraz panu Burmistrzowi Andrzejowi 
Balcerkowi za przyznanie dotacji, która 
niewątpliwie sprawia, że oferta spędza-
nia wolnego czasu proponowana przez 
nasze koło jest bardziej atrakcyjna. Ser-
decznie dziękuję.

Z wędkarskim pozdrowieniem:
Adam Stefaniak, Sekretarz Koła

WSPÓLNY DZIEŃ WĘDKARZA 
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WYDARZENIE

50 LAT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE

Planowany program obchodów jubileuszowych zaplano-
wanych na 20.09.2014 r. na terenie ZS w Puszczykowie, ul. 
Kasprowicza 3:
–  godz. 10.00: otwarcie szkoły, rejestrowanie przybyłych go-
ści i uczestników, możliwość zwiedzenia szkoły i obejrze-
nia okolicznościowych wystaw;

–  godz. 12.00: część oficjalna w sali gimnastycznej: okolicz-
nościowe przemówienia, krótka prezentacja historii Szkoły;

–  godz. 13.30: festyn na terenach przyszkolnych (program ar-
tystyczny, spotkania absolwentów, rozmowy z nauczyciela-
mi i wychowawcami, posiłek w plenerze, zwiedzanie szko-
ły i przygotowanych ekspozycji ukazujących jej historię;

– godz. 17.00 – zakończenie festynu,

Rok szkolny 2014/2015 będzie dla Zespołu Szkół 
w Puszczykowie niezwykle ważny, ponieważ 
przypada w nim piękny jubileusz – 50 lat 
działalności Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika. Główne uroczystości odbędą się 
20 września 2014 roku na terenie szkoły. 
Chcielibyśmy, żeby miały one charakter godny, 
podniosły, adekwatny do rangi obchodzonego 
święta. Zdajemy sobie sprawę, że jego organizacja 
wymagać będzie przygotowania logistycznego, jak 
i nakładów finansowych, dlatego też zwracamy się 
z apelem nie tylko do absolwentów, ale do 
wszystkich, którzy czują się związani z historią 
i teraźniejszością liceum, o zaangażowanie się 
i dołączenie do komitetu organizacyjnego.

–  dodatkowym elementem obchodów będzie poprzedzający 
je „Bieg Absolwenta Liceum” – szczegóły wkrótce; zainte-
resowanych zachęcamy do kontaktu z p. B. Łuczak.
Organizacja jubileuszu:

–  zaproszenie do udziału w uroczystościach; gości, byłych 
i obecnych pracowników Liceum, absolwentów i uczniów 
szkoły;

–  uruchomienie systemu rejestracji uczestników poprzez 
szkolną stronę: www.zspuszczykowo.powiat.poznan.pl (za-
kładka: Jubileusz LO); potwierdzeniem uczestnictwa absol-
wentów w uroczystościach będzie przelanie na podany nu-
mer konta wpisowego w wysokości 20 zł.  (Fundacja 
Oświatowa przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczyko-
wie 679048 0007 0000 7142 2000 0001);

– wydanie okolicznościowej Kroniki Liceum;
–  wydanie specjalnej jednodniówki – świątecznej gazety li-
cealnej;

–  przygotowanie okolicznościowego znaczka (plakietki) 
związanego z jubileuszem Liceum oraz okolicznościowych 
długopisów z logo szkoły;
– opublikowanie wspomnień związanych z nauką lub pra-

cą w puszczykowskim Liceum, w lokalnej prasie oraz wydru-
kowanie ich w Kronice Liceum oraz okolicznościowej gaze-
cie (chętnych do podzielenia się swoimi wspomnieniami 
prosimy o nadsyłanie materiałów na adres: 

zspuszczykowo@powiat.poznan.pl, obowiązkowo ze 
zdjęciem (aktualnym lub archiwalnym);
–  możliwość pokazania na scenie w trakcie festynu prezenta-
cji (piosenka, wiersz, wspomnienia, scenka rodzajowa) 
związanych z liceum w Puszczykowie;
Osoby chętne do wsparcia organizacyjnego i finansowego 

obchodów prosimy o kontakt z Dyrektorem ZS w Puszczy-
kowie lub komitetem organizacyjnym obchodów.

Zapraszamy na spotkania komitetu organizacyjnego (ter-
miny na szkolnej stronie internetowej www.zspuszczykowo.
powiat.poznan.pl).

P. Budzyński
Dyrektor ZS w Puszczykowie

Patronat honorowy nad jubileuszem objęli:

pan Jan Grabkowski  –  Starosta Poznański,
pani Zofia Springer  –  Burmistrz Gminy Mosina,
pan Andrzej Balcerek  –  Burmistrz Miasta Puszczykowo,
pan Dariusz Szmyt  –  Burmistrz Miasta Luboń.
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Projekt utworzenia szkoły średniej 
w Puszczykowie zrodził się w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku, 

kiedy to ówczesne władze wojewódzkie 
postanowiły powiększyć dotychczasową 
sieć szkół średnich województwa po-
znańskiego o kolejne liceum ogólno-
kształcące. Dzięki usilnym staraniom 
pana Witolda Hempowicza – przewodni-
czącego Wojewódzkiej Komisji planowa-
nia Gospodarczego w Poznaniu, miesz-
kańca Puszczykowa, który zaproponował 
lokalizację szkoły w tym mieście, Kurator 
Okręgu Szkolnego Poznańskiego – Jan 
Stoiński, wyraził zgodę na budowę li-
ceum z internatem, a w przyszłości na 
rozbudowę o basen i inne obiekty spor-
towe. Uczniami szkoły miała być nie tyl-
ko młodzież mieszkająca w Puszczyko-
wie, ale także z terenu powiatu poznań-
skiego, a nawet województwa. Po wyda-
niu stosownych zarządzeń Wydział 
Oświaty i Kultury Powiatowej Rady Naro-
dowej w Poznaniu powołał mgr Teresę 
Szymenderę, inspektora Wydziału 
Oświaty i Kultury w Gnieźnie, na stano-
wisko dyrektora przyszłego liceum. Od 1 
maja 1964 r. rozpoczęła ona organizowa-
nie szkoły oraz rekrutację na rok szkolny 
1964/1965, co było utrudnione, ponie-
waż młodzież już złożyła wnioski o przy-
jęcie do liceów poznańskich. Na mocy 
decyzji Kuratorium wszystkie podania 
uczniów z Puszczykowa, Lubonia, Mosi-
ny, Rogalina i Rogalinka zostały skiero-
wane do liceum puszczykowskiego, co 
pozwoliło na utworzenie dwóch klas li-
czących w sumie 82 uczniów.

Liceum Ogólnokształcące w Puszczy-
kowie rozpoczęło pracę 1 września 1964 
roku, korzystając z pomieszczeń Szkoły 
Podstawowej nr 2, której kierownik p. 
Edmund Andersohn wyraził zgodę na od-
danie dwóch izb lekcyjnych. Pierwsze 
grono nauczycielskie rekrutowało się 
głównie z nauczycieli Szkoły Podstawo-
wej nr 2 (Edward Buszkowski, Bogumiła 

przygotowywana uroczystość, w czasie 
której nastąpiło wręczenie szkole sztanda-
ru ufundowanego przez Komitet Rodziciel-
ski, a zaprojektowanego przez poznańskie-
go plastyka Jerzego Hoffmana.

W roku 1973 wprowadzono do szko-
ły profil sportowy, którym objęto wszyst-
kie klasy „A”. Z inicjatywy wojewódzkich 
władz oświatowych, funkcję organizatora 
i koordynatora szkoły sportowej przyjął 
dr Daniel Rewers. Młodzież dwóch klas 
sportowych mogła wybrać jedną z trzech 
dyscyplin: lekkoatletykę, piłkę siatkowa 
i piłkę koszykową. Pierwszymi trenerami 
byli: dr D. Rewers, mgr B. Dybizbańska , 
mgr Z. Nieznański. Dr D. Rewers powo-
łał Szkolny Klub Sportowy „Juvenia”, 
którego zawodnicy osiągali i nadal osią-
gają, znaczące sukcesy w skali woje-
wództwa i kraju. W roku 1977, ze wzglę-
du na malejące w klasach sportowych 
zainteresowanie grami zespołowymi, 
zrezygnowano z nich, skupiając pracę 
treningową na lekkiej atletyce. We wrze-
śniu 1974 r. ze względów zdrowotnych 
odeszła ze stanowiska dyrektora liceum 
p. T. Szymendera, a na jej miejsce wła-
dze oświatowe mianowały mgr. Mariana 
Różyckiego, dotychczasowego dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu. 
Szkoła w dalszym ciągu się rozwija, na 
coraz wyższym poziomie kształtuje się 
praca dydaktyczno-wychowawcza wspo-
magana działalnością biblioteki i interna-
tu, wspierana inicjatywami komitetu ro-
dzicielskiego, funkcjonowaniem szkol-
nych kółek i organizacji. Nadal towarzy-
szą jej sukcesy sportowe, odnoszone nie 
tylko przez uczniów klas sportowych.

Niestety, niż demograficzny przyczy-
nia się do zmniejszenia liczby oddziałów 
i uczniów w klasach, która w roku 1982 
spada do 300. Zmienia się też, z różnych 
przyczyn, skład grona pedagogicznego, 
ponieważ zasłużeni nauczyciele odchodzą 
na emeryturę lub zmieniają miejsce pracy.

Ciąg dalszy w kolejnym numerze
„Echa Puszczykowa”.

50 LAT HISTORII CZĘŚĆ PIERWSZA

Frąckowiak, Zofia Jakubowicz, Józef Ma-
ścianica, Jan Mazur), a dopiero od roku 
szkolnego 1965/1966, kiedy liczba klas 
się podwoiła, zatrudniono nauczycieli – 
specjalistów, którzy stanowili zalążek 
przyszłego grona pracowników etato-
wych. W roku 1968, jeszcze w pomiesz-
czeniach tymczasowych, został przepro-
wadzony pierwszy egzamin dojrzałości 
i świadectwa maturalne odebrało pierw-
szych 51 absolwentów. W międzyczasie 
przystąpiono do prac związanych z budo-
wą nowego gmachu liceum, przygotowa-
no dokumentację, uzbrojono teren, a wio-
sną 1966 r. rozpoczęto pierwsze prace. 
12 listopada 1967 r. nastąpiło uroczyste 
umieszczenie aktu erekcyjnego w murach 
nowego liceum. Napisano w nim między 
innymi: „jesteśmy przekonani, że mury 
tej szkoły staną się miejscem, w którym 
wychowywana będzie młodzież na świa-
tłych obywateli i gorliwych patriotów …” 
Zakończenie budowy szkoły nastąpiło 
w sierpniu 1968 r. W nowym gmachu 
znalazło się 14 izb lekcyjnych, 5 gabine-
tów, pracownia techniczna, sala gimna-
styczna, świetlica, pokój nauczycielski, 
gabinety dyrektora i wicedyrektora, se-
kretariat oraz gabinet dentystyczno – le-
karski. Obok szkoły powstały internat 
i dom dla nauczycieli.

Do nowego budynku liceum wprowa-
dziło się we wrześniu w roku szkolnym 
1968/69, internat natomiast przyjął pierw-
szych wychowanków w październiku 
1968 r. Uroczyste otwarcie szkoły odbyło 
się 26 listopada 1968 r. Po wciągnięciu 
flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu na-
rodowego, nastąpiło przecięcie wstęgi 
przez Kuratora i wręczenie kluczy gospo-
darzowi szkoły – pani dyrektor Teresie 
Szymenderze. W uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele władz szkolnych 
i administracyjnych województwa, po-
wiatu i miasta, młodzież, rodzice i przed-
stawiciele mediów.

26 czerwca 1971 roku nadano szkole 
imię Mikołaja Kopernika. Symbole wizu-
alne faktu posiadania takiego patrona 
istniejące do dzisiaj to sgraffito na fron-
talnej elewacji budynku oraz portret Mi-
kołaja Kopernika wykonane i ufundowa-
ne przez miejscowych artystów Bożenę 
i Stanisława Ewiczów.

19 lutego 1973 roku, w pięćsetną rocz-
nicę urodzin astronoma, odbyła się długo 
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LIGA TENISA STOŁOWEGO
22 marca br. w sali gimnastycznej SP nr 2 
wystartowała Puszczykowska Liga Tenisa 
Stołowego. 

Klasyfikacja po dwóch turniejach: 
Gimnazja Dziewczęta: 1. W. Szklarska 10 pkt; 

2. J. Sobska 8 pkt. 
Gimnazja Chłopcy: 1. M. Konieczny 10 pkt;  

2. K. Malkowski 8 pkt; 3. J. Kubasik 6 pkt;  
4. E. Grzegorski 4 pkt. 

OPEN: 1. J. Mazurek 20 pkt; 2. J. Ratajczak  
14 pkt; 3. T. Sobski 14 pkt; 4. M. Bartkowiak  
6 pkt; 5. F. Konieczny 6 pkt; 6. R. Haściło 6 pkt;  
7. B. Tyma 3 pkt; 8. B. Babst 3 pkt; 9. W. Żurawski 
4 pkt; 10. F. Grzegorski 2 pkt; 11. T. Szcześniak  
2 pkt; 12. A. Salomon 2 pkt; 13. W. Januć 2 pkt; 
14. M. Przyłucki 2 pkt; 15. W. Ślusarek 1 pkt; 16. 
R. Grzegorski 1 pkt. Kolejny turniej 26 kwietnia  
g. 14:00 – turniej Masters. Zapraszamy. /CAS/jh

STREET WORKOUT W NATARCIU

PUSZCZYKOWSKA LIGA KOSZYKÓWKI RUSZYŁA
W sobotę 15 marca br. ruszyła Puszczykowska Liga Koszykówki. Do 
pierwszych rozgrywek zgłosiło się 8 drużyn, jednak dwie nie dojechały. 

Tak więc sześć zespołów zostało roz-
losowanych do dwóch grup, w których 
grano systemem każdy z każdym. Po za-
kończeniu fazy grupowej nastąpiły półfi-
nały i dalej finały. Zwyciężyła drużyna 
„Paczka Mocnych” z Poznania. Drugie 
miejsce zajęła drużyna PB AlkoTeam 
z Puszczykowa, trzecie miejsce przypadło 
w udziale zespołowi „Drużyna Pierście-
nia” z Puszczykowa, zaś czwarte „Chłop-
com z Rataj”. W meczu o piąte miejsce 
zagrały drużyny „George nas tu przysłał” 
i „Zbieranina”. Zwyciężyła ta pierwsza. 

W kolejnej rundzie – 29 marca – 
wystąpiło już siedem drużyn, które tra-
fiły do dwóch grup. Ponownie pierwsze 

miejsce w turnieju zapewniła sobie dru-
żyna „Paczka Mocnych”. Na drugim 
miejscu uplasowała się puszczykowska 
„Drużyna Pierścienia”, zaś na trzecim 
„Byki z Ameryki”, które wystąpiły po 
raz pierwszy. 

Po dwóch turniejach klasyfikacja 
ogólna wygląda następująco:
1. Paczka Mocnych   – 13 pkt.
2. Drużyna Pierścienia   – 10 pkt.
3. PB ALKO TEAM   – 9 pkt.
4. Chłopcy z Rataj   – 6 pkt.
5. Byki z Ameryki   – 5 pkt. 
6. George nas tu przysłał   – 3 pkt. 
7. Zbieranina     – 3 pkt.

Kolejne turnieje PLKosz odbędą się 
12 kwietnia i 17 maja. Start rozgrywek 
zawsze o g. 10:00. Szczegóły na www.
caspuszczykowo.pl. /CAS/jh

ELIMINACJE MIEJSKIE W PIŁCE NOŻNEJ GIMNAZJÓW
1 kwietnia 2014 r., w samo południe na Orliku przy 
ulicy Jarosławskiej męskie drużyny puszczykowskich 
gimnazjów rozegrały eliminacje miejskie w piłce nożnej. 

Zwyciężyła drużyna Gimnazjum nr 1 przed Gimnazjum 
nr 2 i Gimnazjum Sportowym. Turniej przebiegał w przyja-
znej atmosferze i w duchu fair-play, za co zawodnikom i tre-
nerom bardzo dziękujemy. „Jedynce” życzymy powodzenia 
w półfinałach powiatu, które już niebawem. /CAS/jhw

Niezmiernie miło nam 
poinformować, że zawodnik 
uprawiający street workout 
w Centrum Animacji Sportu  
– Oskar Szynal – zajął II miejsce 
w II Wiosennych Ogólnopolskich 
Mistrzostwach w MUSCLE UP 
w konkurencji pompek 
pucharowych. 

Pompki te wykonywane są w gru-
pach, a bazują na wytrzymałości siło-
wej zawodników. Oskarowi gratuluje-
my fantastycznego wyniku, a trenerowi 
Szymonowi Ciążyńskiemu życzymy 
wielu takich zawodników.  /CAS/jh
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I CROSS 
MARCOWY
23 marca br. Centrum Animacji 
Sportu wraz z firmą biegi.wlkp 
zaprosiła Puszczykowian do 
biegania.

Z terenu CAS przy ulicy Kościelnej 
o g. 11:00 ruszył bieg przełajowy o na-
zwie I Cross Marcowy. Trasa biegła tere-
nami otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego i wynosiła 
ok. 8 km. W klasyfikacji końcowej zapisano 86 osób, co bar-
dzo nas cieszy. Wśród panów tryumfował Tomasz Chawaw-
ko, drugi był Mateusz Nowacki , zaś trzeci Maciej Krajew-
ski z Ciechocinka. Wśród pań na mecie pierwsza zameldo-
wała się Ewa Falkiewicz z Puszczykowa, druga była Joanna 
Kaczmarek, zaś trzecia Magdalena Karbownik.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale, 
a na mecie napoje i słodki poczęstunek. Kolejny bieg 4 maja. 
Start z ulicy Cyryla Ratajskiego, parking przy radarze nad 
Wartą. Zapraszamy. /CAS/jh

Sekcja badmintona Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego 
zaprasza serdecznie 

na OTWARTE MISTRZOSTWA PUSZCZYKOWA W BADMINTONIE, 
które odbędą się 17 maja 2014 o godz. 9.15 w sali gimnastycznej SP 1 w Puszczykowie.

Zapraszamy dzieci, młodzież, a także dorosłych do sportowej rywalizacji i wspólnej zabawy!

Szczegółowe informacje:
www.ptspuszczykowo.pl 

mail: pts@ptspuszczykowo.pl
tel.+48 697 695 723, Jakub Janaszek

ORGANIZATOR:

CO? GDZIE? KIEDY? W PUSZCZYKOWIE
15.04.2014, godz. 12.00 – Dworzec PKP Puszczykowo; 

Uruchomienie zegara na dworcu w Puszczykowie;  
kontakt: 61 8 983 734 

21.04.2014 – rzeka Warta; „Wielkanoc w kajaku”;  
kontakt: 602 247 501 

22.04.2014, godz. 17.00 – Urząd Miejski, ul. Podleśna 4,  
Sesja rady Miasta; kontakt: 61 898 37 00

24.04.2014, godz. 17.00 – Biblioteka Miejska ul. Wysoka 1; 
Spotkanie z Teatrem dla dzieci; kontakt: 61) 8 194 649

25.04.2014, godz. 17.00 – Parafia Matki Boskiej Wniebowziętej; 
Bieg dla Jana Pawła II; szczegóły str. 27 

26.04.2014,godz. 9.30 – SP 2, ul. Kasprowicza 1; 
Puszczykowska Liga Tenisa Stołowego; kontakt: 666 851 382 

1–4.05.2014 – PTS; Pierwszy turniej z cyklu Grand Prix  
w tenisie ziemnym; kontakt: 666 851 382

1.05.2014, godz. 9.30 – SP 2, ul. Kasprowicza 1; 
Puszczykowska Liga Tenisa Stołowego; kontakt: 666 851 382

4.05.2014, godz. 12.45 – CAS, Kościelna 7; CzAS na bieganie; 
szczegóły str. 28

5.05.2014 – Muzeum Arkadego Fiedlera, ul. Słowackiego 1, 
Puszczykowo; 40-lecie Muzeum-Pracowni Arkadego Fiedlera; 
szczegóły str. 2 
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Blisko 300 zawodników 
wystartowało w 16 edycji 
turnieju badmintona Netto Cup, 
rozegranym w Szczecinie 
w dniach 15-16 marca.

W tak dużym turnieju nie zabrakło 
reprezentantów Puszczykowa, którzy 
walczyli w turnieju głównym w katego-
rii OPEN (zawodnicy z licencjami) oraz 
w niedzielnym turnieju amatorskim (za-
wodnicy bez licencji). Ze względu na 
rekordową liczbę zgłoszeń turniej roz-
grywany na 9 kortach. Zawodnicy PTS 
nie dali o sobie zapomnieć i pojawili się 
na podium niemal we wszystkich grach. 
Kasia Kistowska w grze podwójnej 
grająca w parze z zawodniczką z Olsz-
tyna, mimo kontuzji stopy dotarła do 
finału, gdzie nieznacznie uległy zawod-
niczkom z Sianowa. W grze mieszanej 
nasza para Kasia Kistowska/Paweł 
Niewoliński dotarła do fazy półfinało-
wej, gdzie po bardzo wyrównanej walce 
po 3 setach musiała uznać wyższość 
pary z Rosji i zadowolić się brązowym 

NETTO CUP SZCZECIN medalem. W grze podwójnej mężczyzn 
badmintoniści z PTS-u Kuba Janaszek/
Paweł Niewoliński po bardzo emo- 
cjonującym pojedynku i zwycięstwie 
w ćwierćfinale nad rosyjską parą, w pół-
finale trafili na przyszłych zwycięzców 
– zawodników ze Słupska, zdo bywając 
ostatecznie brązowy medal. W singlu 
mężczyzn wystąpił Kuba Janaszek, po 
zwycięstwie w grupie i fazie pucharo-
wej, w ćwierćfinale trafił na bardzo wy-
magającego zawodnika z Słupska – Mi-
strza Polski Juniorów z 2011 roku. Po  
3 setach i wyrównanym boju Kubie nie 
udało się awansować do strefy medalo-
wej.

W niedzielę w turnieju zawodników 
bez licencji Puszczykowo również miało 
swoich reprezentantów. Świetnie spisał 
się Mateusz Wilczek, który po wygra-
niu grupy, w fazie pucharowej dołożył 
kilka zwycięstw i dotarł do półfinału. 

W walce o finał Mateusz zmierzył 
się z Poznaniakiem niemieckiego po-
chodzenia który okazał się nieznacznie 
lepszy od naszego zawodnika. Mateusz 
zdobył ostatecznie 3 miejsce i brązowy 
medal. PTS

BADMINTONIŚCI Z PUSZCZYKOWA W SŁUPCY
22 marca br. dziewięcioosobowa ekipa badmintonistów z Puszczykowa 
wzięła udział w II Mistrzostwach Miasta Słupcy w Badmintonie. 

Wśród naszych zawodników najle-
piej spisał się Kuba Kędziora, który 
zwyciężył w swojej kategorii wiekowej 
chłopców klas 4-6 zdobywając złoty 
medal. Brązowy medal przypadł Wojt-
kowi Pawlikowi. Kuba Mikołajczak 
i Daniel Bukowski znaleźli się tuż za 
podium. Wśród najmłodszych dzieci 
z klas 1-3 Marysia Leciej zdobyła IV 
miejsce wśród dziewcząt, takie samo 
miejsce przypadło Grzesiowi Janasz-
kowi wśród chłopców. W kategorii 
dziewcząt klas 4-6 wystartowała Wero-
nika Wojda, która uplasowała się na 
miejscach V – VI.

W turnieju OPEN nie zabrakło rów-
nież zawodników PTS-u. W singlu pa-
nów drugie miejsce zajął Michał Le-
ciej, zaś jego klubowy kolega Przemek 
Janaszek był trzeci.

Tydzień po II Mistrzostwach Miasta 
Słupcy w Badmintonie, 29 marca odby-
ły się zawody finałowe, kończące cykl 
3 turniejów. Klub PTS reprezentowało 
4 zawodników. Podobnie jak tydzień 
wcześniej najdalej zabrnął Kuba Kę-
dziora, który tym razem zajął drugie 

miejsce. Wojtek Pawlik zakończył tur-
niej z brązowym medalem. Dalsze loka-
ty zajęli Kuba Mikołajczak i Daniel 
Bukawski. 

Dzień po zawodach w Słucy, 30 
marca w pobliskim Dopiewie odbył się 
Otwarty turniej par deblowych. Nasza 
para Przemek Janaszek i Marek Kę-
dziora rozgromili rywali bez straty seta 
w całym turnieju przywożąc do Pusz-
czykowa złote medale. PTS






