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CHWAŁA ANDÓW
 – Odkrywanie Ameryki wcale nie jest procesem 
zakończonym. Ono trwa, bo to kontynent magiczny, 
absolutnie wyjątkowy – mówił w Puszczykowie, 
podczas spotkania promującego swoja najnowszą 
książkę „Chwała Andów” Arkady Radosław Fiedler. 

Spotkanie zorganizowano w nowej siedzibie Biblioteki 
Miejskiej na Rynku, która mimo, że w trakcie przeprowadzki 
doskonale sprawdziła się jako miejsce spotkań autorskich. 

Puszczykowska promocja była niecodzienna, ponieważ 
autor zaprosił na nią… Krzysztofa Kolumba, potomka od-
krywcy Ameryki i jednocześnie adresata książki. „Chwała 
Andów” napisana jest bowiem w formie listów, których ad-
resatem jest właśnie K. Kolumb. Jak wyjaśniał potomek od-
krywcy do ostatniego momentu nie wiedział o tej książce. 

– Dowiedziałem się o niej dopiero, kiedy pan Fiedler 
przesłał mi dwa przetłumaczone fragmenty. Bardzo spodoba-

ło mi się to, że książka napisana jest w formie listu przyjacie-
la do przyjaciela – mówił K. Kolumb.

„Chwała Andów” – najnowsza książka puszczykowskiego 
podróżnika jest opowieścią o wyprawie do Peru, Boliwii i Ekwa-
doru. Autor przemierza pustynne i górzyste szlaki, by osobiście 
obejrzeć i dotknąć to, co pozostało z prekolumbijskich czasów. 

– Są to góry niezwykłe, magiczne, a z drugiej strony nie-
bezpieczne. Góry, które były kolebką wielu kultur, które tam 
kwitły i miały wielkie dokonania kulturowe. Cywilizacji, któ-
re mijały ale zostawiały wiele śladów. To właśnie przez te 
góry podążałem, odkrywałem jej i wokół tego narodziły się 
refleksje – mówił podróżnik. 

Organizatorzy zadbali także o „andyjski nastrój”, który 
swoją muzyką zapewnił Hector Bravo Chura, peruwiański 
pieśniarz i muzyk. red

W Puszczykowie „Chwałę Andów” podpisywali Arkady Fiedler 
oraz Krzysztof Kolumb.

Potomek znamienitego żeglarza w towarzystwie posła Arkadego 
Fiedlera odwiedził Burmistrza Miasta Andrzeja Balcerka. Wyjąt-
kowy gość docenił walory przyrodnicze Puszczykowa i podzięko-
wał za możliwość ponownego odwiedzenia naszego miasta.

Najbliższy koncert odbędzie się w niedzielę, 27 lipca o godz. 19.00. Usłyszymy w nim 
Dorotę Baran-Błaszyk (sopran) oraz Piotra Rojka (organy).
Następne koncerty zaplanowano na 10 sierpnia, na godz. 19.00 . Zagra w nim Stefan 
Schmidt z Niemiec. W przyszłym miesiącu odbędzie się jeszcze jeden koncert –  
24 sierpnia, także o godz. 19.00. Tym razem na puszczykowskich organach zagra pol-
ski muzyk Karol Mossakowski.
Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. 

LETNIE KONCERTY ORGANOWE
W Puszczykowie trwa VIII edycja Letnich Koncertów Organowych 
w Wielkopolskim Parku Narodowym. Tradycyjnie koncertów wysłuchać można 
w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Wniebowziętej, przy ul. Kościelnej 1.

UCHWAŁA NR 309/14/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki.

Uzasadnienie: Działka pierwotna, z której utworzono 
działkę wymienioną w uchwale, powstała w wyniku podziału 
dokonanego przez właściciela nieruchomości w latach 50. 
XX wieku. Aktualny podział został wykonany z uwzględnie-
niem przebiegu granic działek wzdłuż ulicy Kochanowskiego 
w Puszczykowie. Działki były zaproponowane do sprzedaży 
właścicielom działek w Puszczykowie jednak nie wzbudziły 
zainteresowania. Zainteresowanie wykazali właściciele no-
wych działek budowlanych od strony Mosiny. W tej sytuacji 
sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego jest w pełni 
uzasadniona ponieważ zainteresowanym może być więcej niż 
jeden potencjalny nabywca. Działki w terenie są zadrzewioną 
skarpą ze spadkiem w kierunku Mosiny.

UCHWAŁA NR 310/14/VI
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części 
nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej.

Uzasadnienie: Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że rada po-
dejmuje decyzję w formie uchwały o oddaniu w dzierżawę 
gruntów stanowiących własność samorządową. Wnioskodaw-
ca wystąpił do Burmistrza Miasta Puszczykowa o wydzierża-
wienie terenu z działki 1201 na ustawienie szafki sterującej 
przepompownią w rejonie ulicy Nowe Osiedle i Nadwarciań-
ska (obiekt o wielkości ca 1,5 x 0,5 m). Okres wydzierżawie-
nia związany jest z czasem funkcjonowania urządzeń tech-

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 44 SESJI RADY MIASTA 
PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 24 CZERWCA 2014 R.

nicznych obsługiwanych przez sterownik. Lokalizacja nie 
utrudni zagospodarowania i użytkowania terenu zakola Warty.

Wysokość czynszu dzierżawnego terenów będących wła-
snością Miasta Puszczykowa określa Zarządzenie Burmistrza 
Miasta Puszczykowa.

UCHWAŁA NR 311/14/VI 
w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.

§ 1. Nadaje się ulicy obejmującej działki 878/2, 879/8, 
879/12 i 891/21, obręb geodezyjny Niwka, arkusz mapy 8, 
nazwę „Szpitalna”.

UCHWAŁA NR 312/14/VI 
w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.

§ 1. Nadaje się ulicy obejmującej działki 176/6 i 176/7, 
obręb geodezyjny Puszczykowo Stare, arkusz mapy 5, nazwę 
„Zygmunta Janaszka”.

UCHWAŁA NR 313/14/VI
w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta 
Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Puszczykowa na lata 2014-2019.

UCHWAŁA NR 314/14/VI
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 
17 grudnia 2013 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działki nr 417/38 położonej w Puszczykowie przy ulicy Morenowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13. 

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2012r, poz. 647 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2013r, poz. 1235 
ze zm.) oraz uchwały Nr 296/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 kwietnia 2014r. zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 417/38 położonej w Pusz-
czykowie przy ulicy Morenowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 11.08.2014r. do 15.09.2014 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A, 
pokój nr 2, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8.09.2014 r. 
o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. 

 Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.10.2014 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
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PLANY, ZMIANY I ICH REALIZACJE
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu przez ostatnie trzy miesiące mijały głównie wokół omawiania 
spraw oświaty i sportu w Puszczykowie. Nie zapominaliśmy jednak o kulturze i rekreacji, a głównie o sprawach 
BM Centrum Animacji Kultury oraz organizacji Dni Puszczykowa i zajęć dla dzieci, młodzieży podczas wakacji.

 To minione półrocze nie było tak burzli-
we podczas prac komisji jak zeszły rok, bo 
też nasze działania nie wymagały tak waż-
nych i trudnych decyzji. Większość ludzi nie 
znosi zmian. Najczęściej akceptowane są 
jedynie te, które nie są wielkie, nie wiążą się 
ze znacznym wysiłkiem, a zwłaszcza nie do-
tyczą ulubionych nawyków. Ale przecież 
brak zmian (zwłaszcza tych odważnych) 
bardzo często równa się brakowi postępu 
czy racjonalizacji.

Przypomnę, że przez ostatnie dwa lata 
mieliśmy do czynienia ze sprzeciwem, zwłaszcza jednej gru-
py społecznej w Puszczykowie, odnośnie planów wprowa-
dzenia zmian organizacyjno – lokalowych dotyczących Szko-
ły Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 1 oraz Biblioteki Miej-
skiej CAK. Dziś jesteśmy w momencie, kiedy realizacja tych 
projektów dobiega do końca. Na bieżąco radni Komisji Edu-
kacji, Kultury i Sportu dopatrują postępu prac przy tym 
przedsięwzięciu. Biblioteka już w dużej części działa na Ryn-
ku, dyrekcja i nauczyciele gimnazjum przenoszą się do odna-
wianych w starym budynku SP nr 1 pomieszczeń. I pomimo 
że być może te osoby, które sprzeciwiały się głośno, przycho-
dząc na posiedzenia naszej komisji, nadal są niezadowolone 
i sceptycznie nastawione do tych działań, to większość osób, 
z którymi rozmawiam na ten temat (zwłaszcza w środowi-
skach szkolnych SP 1 i Gimnazjum nr 1) cieszy się z tego 
rozwiązania. Często też słyszę wypowiedzi innych grup 
mieszkańców, które uważają, że przeniesienie biblioteki do 
centrum miasta to duża zaleta. Będzie wygodniej do niej do-
trzeć, a zapewne plac wokół placówki, czyli punkt centralny 
Rynku ożyje, dzięki aktywności kulturalnej Biblioteki Miej-
skiej, z której ona słynie, a teraz będzie miała jeszcze większe 
możliwości dotarcia do szerszej grupy odbiorców. 

Swego czasu przeciwnicy tego pomysłu, bojąc się zmian, 
nazywali przeniesienie BM im. Małgorzaty Musierowicz do 
centrum miasta (w nowe miejsce, specjalnie adaptowane we-
dług potrzeb i wskazówek dyrekcji oraz pracowników BM, 
będących najbardziej kompetentnymi do tego ludźmi): „nisz-
czeniem ośrodka kultury, likwidacją czegoś, co się sprawdza 
i pogorszeniem warunków życia puszczykowian”. Pomimo 
tych kasandrycznych przepowiedni Burmistrz Miasta, przy du-
żym wsparciu radnych, zwłaszcza z Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu, podjął się realizacji tej odważnej zmiany. I dziś widać 
już – po reakcji większości mieszkańców, po działaniach, któ-

re podjęto, a nawet po decyzjach, które zosta-
ły dodatkowo powzięte i służą dalszemu roz-
wojowi Puszczykowa (o czym za chwilę), że 
to było dobre, choć niełatwe, także dla Rady 
Miasta (w której zasiadają ludzie z różnych 
części naszego miasta, różnych profesji i róż-
nych specjalności), rozstrzygnięcie problemu 
lokalowego SP nr 1. Warto jednak odważnie 
decydować się na dobre zmiany!

Kolejną oprotestowaną zmianą, zresztą 
głownie przez tę samą grupę mieszkańców 
Puszczykowa, tym razem w dziedzinie sportu, 

była decyzja o wydzierżawieniu części dawnego MOSiR-u pry-
watnemu inwestorowi. Teraz możemy na własne oczy śledzić 
postępy inwestycji. Nowe korty zewnętrzne działają już od 
wiosny, ciesząc się zainteresowaniem amatorów tenisa. Nato-
miast korty w hali, hala ogólnosportowa, budynki do zajęć fit-
ness, z potrzebnym zapleczem gastronomicznym mają powstać 
w dwóch etapach: do 2015 i do 2017. Ponadto w okresie jesien-
no-zimowym na kortach odkrytych mają działać: zadaszone 
boisko do piłki nożnej oraz sztuczne lodowisko. To bardzo do-
bra propozycja dla puszczykowian. Ale to nie koniec korzyści 
z tego, że wreszcie zaczęło się dziać coś więcej w sportowym 
sercu Puszczykowa, jakim odkąd pamiętam (a przecież miesz-
kam w Puszczykowie do urodzenia) był MOSiR. 

Otóż ta zmiana spowodowała, że Burmistrz Miasta zde-
cydował się na przygotowanie i przedstawienie koncepcji 
zagospodarowania pozostałej części terenu MOSiR-u (moż-
na obejrzeć ją na stronie www.puszczykowo.pl). Koncep-
cja ta zakłada istnienie boiska wielofunkcyjnego z na-
wierzchnią poliuretanową (tartanową). Boisko to, dzięki 
wsparciu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, już zostało zbu-
dowane i uroczyście otwarte w czerwcu. Przystosowane jest 
do rozgrywek siatkówki, badmintona, koszykówki, tenisa 
ziemnego, piłki ręcznej i piłki nożnej. Oprócz tego koncepcja 
przewiduje stworzenie górki do zjazdów na sankach, skate 
parku, ścieżki spacerowej oraz dla rolkarzy czy rowerzystów, 
siłowni, miejsca dla szachistów, itp. A o konkretnym urządze-
niu tego pozostałego terenu mieli możliwość wypowiedzieć 
się zainteresowani – ludzie związani z puszczykowskim spor-
tem, młodzież, a także wszyscy chętni mieszkańcy. Urząd 
Miasta przygotował ankietę, którą skierowano do szkół, or-
ganizacji sportowych i umieszczono na stronie internetowej 
miasta. Niedługo poznamy jej wyniki, a więc oczekiwania 
mieszkańców względem tego miejsca.
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Koncepcji zagospodarowania MOSiR-u w przeszłości 
było już kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, ale żadna dotąd 
„nie wyszła poza papier projektanta”. Cieszyć może więc to, 
że wreszcie pieniądze wydane na projekty nie poszły na mar-
ne i puszczykowianie niedługo będą mogli radować się atrak-
cyjnym terenem sportowo-rekreacyjnym.  

W końcu pisząc o pracach KEKiS oraz o planowanych 
i wprowadzanych zmianach wypada przejść do najnowszego 
i bardzo ważnego tematu naszych posiedzeń, czyli do planu 
budowy hali sportowej. Kwestia ta znów spotkała się ze 
sprzeciwem, nawet w samej Radzie Miasta, co prawda jedne-
go radnego, reprezentującego wspomniane już wcześniej śro-
dowisko, ale pokazuje to, że jest to znów poważna zmiana 
w mieście, którą niełatwo niektórym zaakceptować. Ale prze-
cież na tym polega demokracja. Każdy ma prawo w kultural-
ny sposób wypowiedzieć swoje obawy i wątpliwości. Głos 
większości jest jednak decydujący, a pozostali radni wyrazili 
swą aprobatę w stosunku do tej propozycji.

Członkowie KEKiS pamiętają bowiem, że o odrębną salę 
gimnastyczną, a więc o budowę nowej sali, wyłącznie dla 
Szkoły Podstawowej nr 1, zabiegali bardzo prężnie już od dłuż-
szego czasu rodzice dzieci – uczniów tej szkoły. Dotąd jednak 
nie sprzyjał tym pomysłom budżet miasta. W tym roku jednak 
sytuacja finansowa zaczyna się bardzo pozytywnie zmieniać. 
Miasto ma dość dużą nadwyżkę budżetową, a to powoduje, że 
może podjąć wyzwanie budowy nowej sali gimnastycznej dla 
SP nr 1. Plany są jednak bardziej odważne, burmistrz zapropo-
nował, by zbudować halę sportową o powierzchni boiska 
44x22 metry i wysokości 11 metrów, połączoną łącznikiem 
z budynkiem szkoły. Przed południem korzystać będą z niej 
uczniowie, a po południu służyć ona będzie całemu miastu, 

z przeznaczeniem na imprezy sportowe i kulturalne (dlatego 
też ma być specjalnie wygłuszona). Zalety takiej hali sportowej 
są bardzo duże – może stać się ona bardzo ważnym ośrodkiem 
życia sportowo-kulturalnego w naszej miejscowości. Po pierw-
sze zaspokoi potrzeby szkolne – dzieci nie będą musiały wy-
chodzić na zewnątrz, by dostać się na lekcje wychowania fi-
zycznego i z nich powrócić do szkoły, co po rozgrzaniu pod-
czas zajęć WF-u jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia 
w okresie jesienno-zimowym. Poza tym taka hala stwarza 
możliwości wzbogacenia form zajęć sportowych. Po lekcjach 
natomiast w tym obiekcie można organizować wiele imprez. 
W Puszczykowie brakuje sali z tak dużą widownią, planuje się 
ok. 300 miejsc na trybunach. Korzyści społeczne są więc bar-
dzo duże, koszty budowy i utrzymania takiego obiektu na pew-
no też nie są małe, ale skoro polepsza się sytuacja budżetowa 
miasta, o czym niedawno informował nas skarbnik, przedsta-
wiając sprawozdanie z wykonania budżetu, to warto zainwe-
stować, by zmienić obraz miasta i polepszyć życie mieszkań-
ców w dziedzinie edukacji, sportu i kultury. A jeśli ktoś ma 
jeszcze wątpliwości, to powinien przyjrzeć się, jak działają 
takie hale sportowe w Mosinie (OSiR) czy Luboniu (LOSiR). 

Widzicie więc Państwo, że praca Komisji Edukacji, Kul-
tury i Sportu to analizowanie i opiniowanie planów oraz kon-
cepcji, które znacząco wpływają na jakość życia mieszkań-
ców i wizerunek Puszczykowa. Myślę, że nie wolno bać się 
zmian i zakładać, że na pewno pogorszą istniejące warunki. 
Trzeba jedynie słuchać wszystkich głosów, wybierając te naj-
bardziej kompetentne i racjonalne i tym kierować się podczas 
podejmowania decyzji. Jestem przekonana, że radnym z na-
szej komisji przyświecają właśnie takie przesłanki. 

Małgorzata Szczotka

OBOWIĄZKOWY NUMER I NAZWA ULICY
Urząd Miejski w Puszczykowie przypomina o obowiązku umieszczenia w widocznym 
miejscu na ścianie frontowej budynku, – a gdy budynek położony jest w głębi 
ogrodzonej nieruchomości także na ogrodzeniu – tabliczki z numerem porządkowym 
oraz nazwą ulicy (art. 47 b ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz. U. 2010.193.1287 ze zm.).

Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanych.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2013.482 ze zmianami) ten, kto będąc właści-

cielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim 
miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo 
miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega ten, kto nie dopełnia obo-
wiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Pamiętajmy, że wykonanie obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym oraz nazwą 
ulicy jest niezwykle istotne, bowiem pozwala na odnalezienie poszukiwanego adresu nie tyko osobom zainteresowanym 
i organom administracji, ale także służbom ratunkowym. n
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MODERNIZACJA WAŻNA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 
Modernizacja magistrali kolejowej E 59 Poznań – 
Wrocław na odcinku przebiegającym przez 
Puszczykowo ma się rozpocząć już na przełomie 
października i listopada tego roku. Mieszkańcy, radni 
i władze miasta nie ustają jednak w działaniach 
zmierzających do zmiany planu tych prac. Jednym 
z ważniejszych postulatów jest zmniejszenie ilości 
ekranów dźwiękochłonnych, które kolej zaplanowała 
na puszczykowskim odcinku oraz kolejna próba 
„uratowania” przejazdu kolejowego na ul. 3 Maja. 
14 lipca w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie 
poświęcone właśnie temu problemowi. 
Uczestniczyło w nim około 30 mieszkańców, radni 
oraz Burmistrz Andrzej Balcerek i jego zastępca 
Władysław Ślisiński. 

Jak podkreślali przybyli na spotkanie mieszkańcy nie są 
oni przeciwni ekranom na całej trasie. Sprzeciwiają się jed-
nak ustawianiu ich np. na drogach, z których „zwyczajowo” 
korzystają mieszkańcy, ponieważ bardzo utrudni to komuni-
kacje. Nie zgadzają się także, aby kolej stawiała je w lesie 
i na wjeździe do Puszczykowa. Mieszkańcy zebrali już w tej 
sprawie prawie pół tysiąca podpisów. 

 – Również uważam, że należy jeszcze walczyć o zmiany, 
robię to zresztą od początku kadencji. Bez mieszkańców, ich 
zaangażowania i podpisów byłoby to niemożliwe, ponieważ 
miasto wyczerpało już wszelkie dozwolone prawem możliwo-
ści odwoływania się od decyzji związanych z uruchomieniem 
tej inwestycji. Dlatego władze miasta będą wspierać miesz-
kańców w działaniach zmierzających do ograniczenia budowy 
ekranów i wycinki drzew. Po spotkaniu wystąpiliśmy też do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z pytaniem o rewi-
zję słuszności rozmieszczenia ekranów, na wszystkich odcin-
kach, metodologię badań pomiaru hałasu, m.in. czy one były 
robione na „starych torach” i jak wygląda montaż ekranów 

w świetle obniżonych norm dotyczących hałasu (zmiana prze-
pisów zaczęła obowiązywać po wykonaniu przez PKP badań 
natężenia hałasu – przyp. aut) – mówi Andrzej Balcerek. 

Urząd Miasta sprawdzi też czy w związku z tym, że kon-
sultacje społeczne dotyczące modernizacji nie odbyły się 
w 2005 roku w Puszczykowie, a w Mosinie daje to podstawę 
prawną do podważenia decyzji wojewody o ustaleniu lokali-
zacji tej linii kolejowej. 

W działania włączą się też puszczykowscy parlamenta-
rzyści Arkady Fiedler i Marek Niedbała, którzy złożą do Mi-
nistra Infrastruktury interpelacje w tych sprawach.

SPÓŹNIONE DZIAŁANIA?
Aby spróbować odpowiedzieć na to pytanie należy cofnąć 

się do roku 2005, kiedy odbyły się pierwsze i jedyne konsul-
tacje społeczne. Niestety kolej nie zorganizowała ich we 
wszystkich miastach, przez które przebiega magistrala. Nie 
było ich np. w Puszczykowie, a tylko w Mosinie. To właśnie 
ten fakt postulują wykorzystać mieszkańcy do podważenia 
wydanych decyzji. 

Zasadnicza część uzgodnień pomiędzy samorządami, 
a koleją odbywała się jednak kilka lat później – w latach 
2009-2010. To właśnie wtedy był najbardziej odpowiedni 
czas na stawianie kolei swoich żądań, ustalania konkretów, 
godzenie się lub nie na likwidację przejazdów czy lokalizację 
ekranów dźwiękochłonnych. 

Jednak jak wynika z protokołów ze spotkań ówczesnej 
burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej z przedstawicie-
lami PKP, zorganizowanych 25.IX.2009 i 16.IX.2010 nie 
wniosła ona żadnych zastrzeżeń dotyczących likwidacja 
przejazdu na ul. 3 Maja oraz budowy ekranów. 

„Na spotkaniu omówiono wszystkie projektowane obiekty 
inżynierskie i przejazdy kolejowe na terenie gminy Puszczy-
kowo tj.:
1. 149.617 – dojście w poziomie szyn do peronów z przejazdu 

kategorii A (stacja Puszczykówko – przyp.aut.). 
2. W kilometrze 150.272 przejście pod torami dla pieszych 

o wysokości 2,5 m i o szerokości 3 m wyposażone w pochyl-
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nie. W pobliżu przejścia znajduje się ważna infrastruktura 
podziemna. Wszelkie kolizje należy rozwiązać w porozumie-
niu z gestorami i właścicielami poszczególnych jej elemen-
tów (przejście podziemne w ciągu ul. Fiedlera – przyp.aut).

3. 152.200 – przejście podziemne pomiędzy peronami wyposa-
żone w schody i windy dla niepełnosprawnych o wysokości 
2.75 m i szerokości 4 m. (stacja Puszczykowo – przyp.aut.) 

Uzgodniono ponadto, że na przystankach Puszczykowo 
i Puszczykówko będzie możliwość uzgodnienia elementów 
małej architektury (zadaszenia peronów, miejsca do siedze-
nia) w celu dostosowania ich do zabytkowych obiektów dwor-
cowych. Miasto będzie miało możliwość partycypowania 
w kosztach. (…)

Przedstawiciele samorządu nie wnoszą innych zastrze-
żeń do przedstawionych przez projektantów i inwestora 
projektów. Ustalenia powyższe traktuje się, jako ostatecz-
ne” – czytamy w protokole z 25.IX. 2009 r.

Jedynymi wnioskami, które znajdziemy w protokołach są 
więc te dotyczące zastosowania na stacjach w Puszczykowie 
i Puszczykówku stylizowanych elementów wyposażenia i ar-
chitektury, za które miasto i tak musiałoby dopłacić.

„Firma Systra na wniosek Pani Burmistrz i Powiatowego 
Konserwatora zabytków uwzględni w Projekcie Zagospoda-
rowania terenu – mała architektura elementy i stylistykę: słu-
py stylizowane lub stalowe w kolorze RAL 7021, słupki pod 
znaki – stylizowane, ogrodzenie stylizowane w bezpośrednim 
otoczeniu budynku , balustrady stylizowane, kosze na śmieci 
stylizowane” – widnieje w pkt 1 protokołu z 16.IX.2010 r.

Ostateczną pozytywną opinię w sprawie wniosku o wy-
danie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – mo-
dernizacja linii kolejowej E-59 odcinek granica woje-
wództwa Dolnośląskiego – Poznań burmistrz M. Ornoch-
-Tabędzka podpisała 23.VIII.2010 r. także w niej nie ma 
nic o sprzeciwie wobec likwidacji przejazdu w ul. 3 Maja 
oraz lokalizacji ekranów dźwiękochłonnych. 

Pierwszy protest Puszczykowa związany z likwidacją 
przejazdu kolejowego na ul. 3 Maja wystosował 26.V.2011 r. 
Burmistrz A. Balcerek. W piśmie do wojewody czytamy:

„W nawiązaniu do pisma IR.111-3.7045-2/11 z dnia  
6 maja 2011 otrzymanego w dniu 12 maja 2011, po zapozna-
niu się z aktami sprawy Burmistrz Miasta Puszczykowa wno-
si o uwzględnienie w projektowanej lokalizacji linii kolejowej 
na odcinku przebiegającym przez miasto Puszczykowo nastę-
pujących rozwiązań: 
1.  Budowa wiaduktu lub tunelu drogowego z oddzielonym 

przejściem dla pieszy – w km 148.970 (przejazd w ul.  
3 Maja – przyp.aut)

2.  Budowa przejścia dla pieszych i ruchu rowerowego jako 
tunelu prostego w miejsce projektowanego przejścia pod-
ziemnego składającego się z części przelotowej zlokalizo-
wanej pod układem torowym oraz wyjść schodowych i po-
chylni dla niepełnosprawnych – w km 150.283 (przejście 
podziemne w ciągu ul. Fiedlera – przyp.aut)

3.  Budowa tunelu drogowego w miejscu obecnego przejazdu 
kolejowego w Puszczykowie – w km 152.200 (stacja Pusz-
czykowo – przyp.aut.) 
Uwzględnienie proponowanych powyżej rozwiązań umoż-

liwi bezkolizyjne połączenie drogowe terenów zurbanizowa-
nych miasta Puszczykowa położonych po wschodniej i zachod-
nie stronie linii kolejowej Poznań – Wrocław. Obecnie brak 
bezkolizyjnego skrzyżowania ruchu kołowego, pieszego i rowe-
rowego z linią kolejową w obrębie granic Puszczykowa stano-
wi najpoważniejszą barierę przestrzenną i komunikacyjną na 
terenie miasta. Przedstawiona propozycja modernizacji linii 
kolejowej nie rozwiązuje problemu bezkolizyjnego połączenia 
obu części miasta. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie sprawy”.

Po jego odrzuceniu do protestu włączyli się radni podczas 
sesji 26 lipca 2011 r. Wystosowali apel o ponowne przeanali-
zowanie możliwości pozostawienia przejazdu na ul. 3 Maja, 
w którym napisali: 

(Ciąg dalszy na str. 8)
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„Rada Miasta Puszczykowa apeluje do PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. o ponowne przeanalizowanie projektu moderni-
zacji linii kolejowej E59 na odcinku przebiegającym w grani-
cach administracyjnych Miasta Puszczykowa, mającym na celu 
pozostawienie przejazdu kolejowego w km 148,963 linii E59 
w ciągu ulicy 3 Maja w Puszczykowie lub wykonanie w tym 
miejscu przejścia dla pieszych i rowerzystów. Planowane przez 
inwestora pozostawienie tylko 2 przejazdów kolejowych 
(w ciągu ulic Wczasowej i Dworcowej), spowoduje podzielenie 
miasta na dwie części. Powstaną w ten sposób trudności komu-
nikacyjne związane z przejazdem do centrum lub do szpitala 
– obsługującego nie tylko mieszkańców Puszczykowa, lecz tak-
że wszystkie gminy położone na południe od Poznania.”

W ślad za nim 19.VIII.2011 r. Burmistrz Andrzej Balcerek 
wystosował do Ministra Infrastruktury odwołanie wnosząc 
w nim o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejo-
wej. Ponawiał w nim postulat budowy wiaduktu, tunelu lub 
chociażby budowy przejścia dla pieszych i rowerzystów 
(w miejscu obecnego przejazdu na ul. 3 Maja). Interpelacje 
w tej sprawie złożył wówczas także poseł Arkady Fiedler. 
Niestety odpowiedzi kolei były jednoznaczne. PKP nie wyra-
ziły zgody na postulowane przez Puszczykowo kwestie. 

Nawet po tych jednoznacznych odpowiedziach burmistrz 
nie zaprzestał prób mających na celu zmianę niekorzystnej 
dla Puszczykowa likwidacji przejazdu. Do Ministerstwa In-
frastruktury, Wojewody, Starosty Poznańskiego kierowane 
były kolejne odwołania i wyjaśnienia. W 2012 i 2013 roku 
urząd był inicjatorem wielu spotkań z przedstawicielami PKP 
i inwestora, podczas których podejmowano próby rozwiąza-
nia problematycznej sytuacji. 

ZA DUŻO EKRANÓW?
Likwidacja przejazdu na ul. 3 Maja nie była jedynym pro-

blemem podnoszonym podczas spotkania 14 lipca br. Poru-
szano w nim także sprawę ekranów dźwiękochłonnych, 
a właściwie ich błędną (w niektórych miejscach) lokalizację. 
Należy zaznaczyć, że do momentu rozpoczęcia akcji zbiera-

nia podspisów do Urzędu nie dotarły żadne oficjalne sygnały 
ze strony mieszkańców w sprawie likwidacji niektórych od-
cinków ekranów dźwiękochłonnych. W piśmie Janusza Bła-
chuta, dyrektora projektu z dnia 10.07.2014 r., które bur-
mistrz Puszczykowa otrzymał do wiadomości znajduje się 
jednak zapis, iż niektórzy mieszkańcy o sprawie ekranów byli 
poinformowani wcześniej:

„Informuję również, że w sprawie ekranów akustycznych 
na terenie Puszczykowa, udzieliliśmy informacji Stowarzysze-
niu Przyjaciół Puszczykowa pismem nr IRRK5/1b-0815-PO-
IiS7.1-5.1/876-1/13 z dn. 22.X.2013” – czytamy w piśmie.

Warto również wspomnieć, że podczas spotkania 14 lipca 
obecni byli wyłącznie przeciwnicy lokalizacji ekranów 
dźwiękochłonnych zatwierdzonej przez PKP. Do urzędu zgła-
szają się jednak także osoby, które mają na ten temat diame-
tralnie inne zdanie.

 – Rozmawiałem z mieszkańami, którzy postulują, aby 
ekranów było nawet więcej. Domagają się wydłużenia odcin-
ków ich lokalizacji – mówi Władysław Ślisiński, zastępca 
burmistrza. 

Na jeszcze jeden aspekt związany z budową ekranów 
zwrócił uwagę Adam Kaczmarek, dyrektor Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, który pisze:

„Zastosowanie ekranów akustycznych spowoduje zmniej-
szenie obciążenia dla środowiska w otulinie Wielkopolskiego 
Parku Narodowego hałasem i pędem wiatru wywołanym 
przez ruch szybkich pojazdów szynowych. Należy również 
pamiętać, iż zmniejszają one ryzyko wtargnięcia zwierzyny na 
torowisko, tym samym podnoszą poziom bezpieczeństwa ludzi 
i zwierząt”.

160 KM NA GODZINĘ
Na terenie Puszczykowa prace związane z modernizacją 

magistrali kolejowej Poznań – Wrocław mają rozpocząć się 
na przełomie października i listopada tego roku. Ich zakoń-
czenie powinno nastąpić w czerwcu 2015 roku. Po zakończe-
niu modernizacji odcinek z Poznania do Czempinia pociągi 
będą mogły pokonywać z prędkością nawet 160 km/h. 

Na odcinku Poznań – Czempiń odbudowanych i wybudo-
wanych zostanie: 7 mostów, 14 przepustów, 8 przejść dla 
pieszych. Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i dro-
gowym podniosą prace na przejazdach. Przebudowanych 
zostanie 17 skrzyżowań z drogami, na 12 będzie zmieniona 
organizacja ruchu. Wybudowane zostaną 3 wiadukty kolejo-
we 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 usta-
lonych wcześniej lokalizacjach, powstaną przejścia dla zwie-
rząt. W ramach tej inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Przebudują stacje w: Czempiniu, Mosinie, Puszczyków-
ku oraz Luboniu, a także przystanki osobowe w Iłowcu, Dru-
żynie Poznańskiej, Puszczykowie i poznańskim Dębcu. red
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CZY W PUSZCZYKOWIE MOGĄ BYĆ PROSTE CHODNIKI?
Ostatnio zadzwoniła do mnie jedna Pani, która przewróciła się i poobijała na nierównym chodniku 
w Puszczykówku. Niestety duża część naszych duktów jest w opłakanym stanie. Staram się chodzić 
codziennie po Puszczykowie oraz wieczorami biegam kontrolując stan chodników i dróg. Widzę, że dużo 
płytek chodnikowych jest już całkowicie zużytych i nadaje się do wymiany. Wiele osób do mnie dzwoni 
i przedstawia swoje przemyślenia na temat dróg dla pieszych. Często seniorzy, którzy chodzą do kościoła czy 
do sklepu mogą ulec wypadkowi przez nienaprawioną nawierzchnię. 

Jednym z przykładów jest ulica Kasprowicza. 
W środkowej jej części jest bardzo zaniedbany 
chodnik, którego płytki są wykrzywione. Zgłasza-
łem sprawę do Urzędu Miejskiego już dwa razy. 
Niestety nikt chodnika nie naprawił. Podobna sy-
tuacja ma się z wieloma ścieżkami, które wymaga-
ją pilnego remontu. W Poznaniu pewna grupa ini-
cjatywna opracowała raport o stanie nawierzchni 
chodników. Myślę, że w Puszczykowie przydałby 
się podobny raport, który pozwoliłby na szybkie 
naprawienie uszkodzonych dróg pieszych.

Gorzej sytuacja ma się z drogami, które nie są utwardzo-
ne. Często po ulewach nie da się przejść przez taką drogę 
suchą nogą. Ulic takich jest kilkanaście. Niestety nie widzia-
łem nigdy, żeby został opracowany pełen ranking miejsc, 
gdzie nie ma chodników, a są takowe potrzebne. Myślę, że 
w XXI wieku powinniśmy iść do przodu i się unowocześniać. 
Więc sugerowałbym sporządzenie takiego spisu, który posłu-
żyłby do modernizacji Puszczykowa.

Następną niepokojącą sprawą są prace modernizacyjne 
prowadzone na linii kolejowej Poznań-Wrocław. Prace kon-
cepcyjne nad przebudową tego odcinka zaczęły się w 2005 
roku za kadencji burmistrza Napierały. Niestety kolejne ekipy 
widocznie nie przyłożyły się do pracy, gdyż dzisiaj mamy 
wiele problemów z przytoczoną inwestycją. W mojej opinii 
nie zostały przeprowadzone należyte konsultacje społeczne. 
Często Miasto ograniczało się tylko do informowania o za-
kresie prac, ale nie pozwolono wypowiedzieć się ogółowi 
mieszkańców. Przyczyniło się to powstania licznych błędów. 

Pierwszym przykładem jest to, że zostanie zli-
kwidowany przejazd na 3 Maja, który był wielkim 
udogodnieniem dla pieszych oraz dla kierowców 
samochodów. Ludzie mieszkający np. na ulicy So-
koła, będą musieli teraz iść przez dość straszny 
odcinek drogi pomiędzy lasem a linią kolejową. 
Szczególnie niebezpieczny jest ten odcinek 
w nocy. Drugim przykładem jest likwidacja alei 
pomiędzy dworcem w Puszczykówku a kościo-
łem. Droga zostanie zablokowana przez ekrany 

akustyczne. Ma być podobno mała bramka awaryjna, która 
będzie prowadzić na nieutwardzony nasyp powstały w wyni-
ku znacznego podwyższenia peronów. Aleją tą chodzą ludzie 
do kościoła, sklepu czy też podążają turyści lub ludzie upra-
wiający sport. Likwidacja tego naturalnego skrótu, wielce 
utrudni komunikację w tej części Miasta. 

Uważam, że Puszczykowo powinno iść do przodu i się 
modernizować. Jednak podstawą jest dobro zwykłych miesz-
kańców. Sugerowałbym częstsze przeprowadzanie rozmów 
z mieszkańcami. Oni najlepiej znają się na problemach mia-
sta. Jako radny jestem co dwa tygodnie na dyżurach w Urzę-
dzie Miasta. Jestem również dostępny pod numerem telefonu 
508467405. Można do mnie również napisać pod adres ma-
ilowy krzyzanskimaciej@gmail.com. Chcę działać ponad 
podziałami i w zgodzie na rzecz Puszczykowa. Proszę o su-
gestie od mieszkańców. Są one zawsze przydatne w budowie 
nowoczesnego Miasta. 

Maciej Krzyżański
radny Rady Miasta Puszczykowa

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
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INWESTYCJE

BUDUJEMY KOLEJNE ULICE
Ulica Jastrzębia i zakończona niedawno ulica Magazynowa nie są 
jedynymi, które zyskają nową nawierzchnię, kanalizację i chodniki. 
Prace trwają także na ulicy Zaułek, a drogowcy już szykują się do 
rozpoczęcia prac na ulicach: Bocznej, Jasnej. Natomiast na przełomie 
lipca i sierpnia zaplanowany jest przetarg na realizację ulicy Kopernika. 

Ulica Magazynowa całkowicie zmieniła swoje 
oblicze. Zgodnie z planem (a nawet nieco przed 
czasem) drogowcy zakończyli wszystkie prace. Ich 
zakres był nawet większy niż pierwotnie planowano. 
Podczas zebrania z mieszkańcami, które, podobnie 
jak przed każdą większą inwestycją drogową 
zorganizował burmistrz Andrzej Balcerek 
zdecydowano, że na ulicy Magazynowej zostaną 
zamontowane dwa progi zwalniające. 

– To kolejny raz, kiedy mieszkańcy zdecydowali, że w ra-
mach budowy drogi zamontować progi zwalniające. Bardzo 
się cieszę, że takie konsultacje przed większymi pracami zy-
skały akceptację mieszkańców naszego miasta i przynoszą 
wymierne efekty – mówi burmistrz A. Balcerek. 

Ulicę Magazynową wybudowała firma Michałkowski. Na 
liczącym około 230 metrów odcinku drogowcy ułożyli na-
wierzchnia z kostki typu pozbruk. Ze względu na to, że ulica 

Prace na ulicy Zaułek już się rozpo-
częły. Wprawdzie ulica ta miała kanali-
zację deszczową, jednak ze względu na 
to, że była wadliwa konieczna była jej 
wymiana. Podobnie jak w przypadku 
ulic Jastrzębiej i Magazynowej zastoso-
wano tu system z rozsączaniem wód 
opadowych na specjalnych poletkach. 
Ta licząca około 100 metrów ulica także 
zyska nawierzchnię z kostki typu po-
zbruk. Z jednej strony ulicy będzie wy-
konany także chodnik. Wszystkie pose-
sje znajdujące się przy tej ulicy zyskają 
także wjazdy, również wykonane z po-
zbruku. Realizatorem tego zadania jest 
firma z Gniezna. Całość prac pochłonie 
około 220 tys złotych.

Boczna i Jasna
Na rozpoczęcie prac czekają nato-

miast ulice Jasna i Boczna. Drogowcy 
wejdą na place budów na przełomie lip-

ca i sierpnia. Również te ulice zyskają 
nawierzchnię z kostki typu pozbruk. 
W tym wypadku ulice zostały zaprojek-
towane jako pieszojezdnie.

Prace na ulicy Jasnej będą prowa-
dzone na odcinku ok. 260 metrów, nato-
miast ulica Boczna jest nieco krótsza 
i liczy niespełna 200 metrów. 

Obie ulice zrealizuje puszczykowska 
firma Zakład Robót Drogowych Marek 
Dachtera. Zgodnie z harmonogramem 
prace na ulicy Jasnej potrwają do poło-
wy września, a na ulicy Bocznej do koń-
ca sierpnia. W budżecie miasta na ulicę 
Jasną zarezerwowano 268.140 złotych 
a na ulicę Boczną 345.427 złotych.

Przetarg na Kopernika 
W tym roku planowane jest wyko-

nanie jeszcze jednej ulicy. Na przełomie 
lipca i sierpnia Miasto ogłosi przetarg 
na realizację ulicy Kopernika. red

Ulica Boczna

Ulica Jasna

Ulica Zaułek

ta na pewnym odcinku jest szersza zaplanowano tam także 
chodnik. Natomiast na węższym fragmencie ulica będzie 
funkcjonowała, jako pieszo-jezdnia. Zakres prac objął także 
budowę kanalizacji deszczowej. System kanalizacji zastoso-
wany na tej ulicy polegał na odprowadzeniu deszczówki do 
separatorów, z których przez system specjalnych rur trafi na 
poletka rozsączające. 

Na budowę wydano 348 tys. zł. red

UL. MAGAZYNOWA GOTOWA
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BIBLIOTEKA GOTOWA 
Już tylko dosłownie dni dzielą nas od uruchomienia Biblioteki Miejskiej 
w nowej siedzibie. W lipcu trwały intensywne prace związane z montażem 
półek, ustawianiem księgozbioru na właściwym miejscu i pracami 
porządkowymi. Pracownicy Biblioteki przetransportowali ze starej 
siedziby cały księgozbiór liczący kilkadziesiąt tysięcy woluminów. 

PRACE W CAK I GIMNAZJUM 
W lipcu ekipy remontowe pełną parą pracowały w budynku tzw. starej 
szkoły, w którym od nowego roku szkolnego będą uczyli się gimnazjaliści 
z Gimnazjum nr 1 oraz w pomieszczeniach adaptowanych na Centrum 
Animacji Kultury. 

Po zakończeniu przeprowadzki na 
parterze będzie funkcjonowała sala 
książki dla dzieci. Na jej wyposażeniu 
znajdują się, specjalne pufy, w kształcie 
dużych kostek, które dzieci będą mogły 
ustawiać i komponować w zależności 
od potrzeb. Na dole znajduje się też 

„kafejka” internetowa oraz kącik praso-
wy. Parter został tak zaprojektowany, że 
możliwe jest wykorzystanie go na np. 
spotkania autorskie czy prelekcje. 
Część półek na książki jest wyposażona 
w kółka, dzięki czemu można je w razie 
potrzeby ustawić wg potrzeb. Dzięki 
temu rozwiązaniu można stworzyć po-
mieszczenie o powierzchni około 60 m. 
kw. O tym, że to miejsce doskonale na-
daje się na spotkania autorskie przeko-
naliśmy się już podczas promocji książ-
ki Arkadego Fiedlera „Chwała Andów”, 
które odbyło się na początku lipca. 

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

Na piętrze jest wypożyczalnia dla 
dorosłych – można dostać się tam scho-

dami i windą. Ta wypożyczalnia zajmu-
je całą kondygnację. Na II piętrze znaj-
duje się archiwum, pomieszczenia so-
cjalne i biurowe. 

Uroczyste otwarcie Biblioteki zapla-
nowane jest na 4 września br. Bibliote-
ka będzie jednak już funkcjonowała 
w sierpniu. Dokładne informacje 
o wznowieniu działalności będą podane 
na stronie Internetowej biblioteki, Urzę-
du Miejskiego oraz przez system po-
wiadamiania SMS. red

Od września CAK będzie działało bo-
wiem w przyziemiu tzw. nowej szkoły. 
Pozostałe pomieszczenia będą wykorzy-
stywane przez szkołę. Uczestnicy zajęć 
i warsztatów organizowanych przez bi-
bliotekę w ramach CAK będą mieli do 
dyspozycji wygodne pomieszczenia 
w nowoczesnych aranżacjach. Na wejściu 
zaplanowano hol informacyjny oraz nie-
wielki gabinet z przeszklonymi drzwiami, 
w dalszej części wydzielono hol wysta-
wienniczy ze ścianami ekspozycyjnymi, 
szatnię, poczekalnię oraz strefę sanitarno 
– socjalną. W salach stworzono przestrzeń 
dla zajęć tanecznych i jogi, zajęć języko-

wych oraz strefę tradycji. Salę językową 
i salę tradycji oddzielono akustyczną ścia-
na rozsuwaną, co daje możliwość uniwer-
salnego tworzenia przestrzeni o różnych 
wielkościach, w zależności od potrzeb (tj. 
dwóch mniejszych odrębnych sal lub jed-
nej sali dużej). W nowe pomieszczenia 
zostały wkomponowane stylowe meble, 
którymi dysponuje biblioteka.

Natomiast w budynku tzw. starej 
szkoły ekipy remontowe zajmowały się 
przystosowaniem obiektu na potrzeby 
gimnazjum. W zakres prac wchodziła 
m.in.przebudowa łazienek, malowanie sal 
lekcyjnych, wymiana oświetlenia. red



www.puszczykowo.pllipiec 2014 Echo Puszczykowa12 www.puszczykowo.pllipiec 2014 Echo Puszczykowa12

Wspaniała pogoda, dobry program artystyczny, 
smaczne jadło na stole – to najlepsza recepta na 
dobrą zabawę. Tak też było podczas tegorocznych 
Dni Puszczykowa, które mieszkańcy naszego miasta 
wspólnie świętowali 28 czerwca – tradycyjnie już na 
terenie Centrum Animacji Sportu, u zbiegu ulic 
Kościelnej i Sportowej

Dni Puszczykowa otworzył Burmistrz Andrzej Balcerek czemu 
towarzyszył tradycyjny wystrzał, z jakże głośnej, wiwatówki Mosiń-
sko Puszczykowskiego Bractwa Kurkowego. 

Przez cały dzień przez scenę przewinęły się dziesiątki artystów 
od kilkuletnich beletnic na „starych wyjadaczach” jak chociażby 
Trubadurzy skończywszy. 

Na scenie zobaczyliśmy i usłyszeliśmy: najmłodsze miłośnicz-
ki baletu pod opieką Margot Lampy – Słabosz oraz grupę prowa-
dzoną przez Adriana Rzetelskiego, tancerzy Studia Tańca EtnoBa-
lans i Zespół Tańca Irlandzkiego Celtica oraz pokaz taneczny 
uczestniczek warsztatów ZUMBA FITNESS pod wodzą Manueli 
Mazurek. Swoje umiejętności zaprezentowali również śpiewacy 
koła wokalnego działającego w ramach Akademii Seniora w naszej 
bibliotece. Wiele ciepłych emocji wzbudził koncert gitarowy grupy 
doskonale znanego Carlosa Ramireza. Gromkie brawa otrzymała 
również młódzież projektu Brave Kids, którą kolejny raz gościli-
śmy w naszym mieście. Zaprezentowali oryginalny folklor z róż-
nych zakątków świata. Z kolei rodzime tradycje zaprezentowali 
barwni Wielkopolanie. 

Tradycyjnie świętu Miasta, towarzyszy rywalizacja sportowa 
czyli Sportowe Dni Puszczykowa. W tym roku eliminacje rozpo-
częły się już 7 czerwca. 28 czerwca na scenie zobaczyliśmy najlep-
szych, którym puchary i nagrody wręczali Burmistrz Andrzej Bal-
cerek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz oraz 
kierownik CAS Joanna Hejnowicz (wyniki publikujemy na str. 25). 
Miłym akcentem było wypuszczenie w niebo gołębi pocztowych, 
które uczestniczyły w zawodach przelotowych zorganizowanych 
przez Związek Hodowców Gołębi Pocztowych. 

Kolejną tradycją Dni Puszczykowa są prezentacje organizacji 
pozarządowych działających głównie w naszym mieście, choć nie 
tyko. Podczas tegorocznego święta Miasta, mieliśmy okazję zapo-
znać się z działalnością Domu Pomocy Maltańskiej, Stowarzyszenia 
Przyjaciół Puszczykowa, Stowarzyszenia Puszczykowo-Chateaugi-
ron, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Funda-
cji Fiedlerów, Miasta Szklarska Poręba, Lotnictwa Wojskowego 

z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach czy Pszczelarzy 
z Koła Mosina Puszczykowo. Jak co roku można było odwiedzić 
namiot Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital 
w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” i zapoznać 
się ofertą placówki, przeznaczoną dla wszystkich członków rodziny.

Z okazji dni miasta harcerze z Ośrodka ZHP Puszczykowo zor-
ganizowali dla mieszkańców grę miejską. Uczestnicy mieli za zada-
nie pokonanie trasy i wykonanie zadań w najważniejszych punktach 
miasta. Mogli między innymi wcielić się w poszukiwaczy skarbów 
rozwiązując zagadki w Muzeum Arkadego Fiedlera, sprawdzić swo-
ją znajomość miasta rozwiązując quiz lub wykazać się kreatywno-
ścią i wymyślić oryginalne i nowatorskie hasło promujące Puszczy-
kowo. Na końcu trasy czekały na nich dyplomy i słodkie upominki.

Późnym popołudniem scenę opanowali puszczykowscy muzy-
cy mocnego uderzenia tworzący zespoły Grass Machine i BABAY-
AGA. Po nich pojawili się na niej doskonale znani chyba wszyst-
kim Trubadurzy. Następnie puszczykowian przez ponad pół godzi-
ny zabawiali członkowie kabaretu Wyjście Ewakuacyjne.

Kulminacyjnym punktem programu był występ tegorocznej 
gwiazdy czyli zespołu Brathanki. Po wspaniałym koncercie ama-
torzy tańca pod gołym niebem bawili się na dyskotece pod gwiaz-
dami, która o północy zakończyła tegoroczne święto Puszczykowa. 

Oczywiście organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych 
mieszkańcach naszego miasta. Dla nich przygotowano bezpłatne 
zamki – dmuchańce, zabawy interaktywne, ścianę wspinaczkową 
czy malowanie buź. 

Święto miasta to jednak nie tylko koncerty i występy. Organi-
zatorzy nie zapomnieli też o cielesnych aspektach świętowania. 
Zewsząd dochodziły smakowite zapachy potraw z grilla, dla naj-
młodszych była cukrowa wata i stragany z różnościami – nie-
odzownymi atrybutami udanego festynu. Długa kolejka ustawiła 
się do wojskowej kuchni, w której serwowano pyszną bezpłatną 
grochówkę. red

PUSZCZYKOWO ŚWIĘTOWAŁO

Burmistrz Puszczykowa i organizatorzy serdecznie 
dziękują organizacjom i stowarzyszeniom pozarządo-
wym, firmom i sponsorom, którzy uświetnili tegorocz-
ne Dni Puszczykowa swoją obecnością.

Słowa podziękowania kierujemy także do wszyst-
kich osób z obsługi technicznej za ich nieocenioną 
pomoc oraz puszczykowskiej Ochotniczej Straży Pożar-
nej, Straży Miejskiej i Policji. 
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27 czerwca kilkuset puszczykowskich uczniów, 
podobnie jak ich koledzy i koleżanki w całym kraju 
zakończyło rok szkolny 20013/2014. 
W uroczystościach oprócz uczniów, nauczycieli 
uczestniczyło wielu rodziców oraz przedstawiciele 
władz samorządowych, wśród których był  
m.in. Burmistrz Andrzej Balcerek. 

Tradycyjnie w każdej z puszczykowskich szkół odbyły się 
uroczystości rozdania świadectw. Szczególnie uroczyście 
w szkołach podstawowych żegnano szóstoklasistów, a w gim-
nazjach trzecioklasistów. Ci absolwenci nowy rok szkolny 

rozpoczną już przecież w zupełnie nowych szkołach, z nowy-
mi kolegami, obowiązkami. Zakończenie roku szkolnego to 
także okazja do nagrodzenia najlepszych uczniów, którzy 
całorocznym trudem zapracowali na świadectwa z wysokimi 
średnimi oraz sportowców, który godnie reprezentowali swo-
je szkoły i Puszczykowo na wielu sportowych arenach.

Koniec roku to również możliwości podziękowania rodzi-
com, którzy na różne sposoby włączali się w życie szkolnej 
społeczności.

Wszystkim uczniom puszczykowskich szkół życzymy 
udanych, wesołych i przede wszystkim bezpiecznych wa- 
kacji. red

OSTATNI DZWONEK 
OPALENI STRONGMENI
11.czerwca, tak, to z pewnością będzie odpowiedni termin na nasze 
zawody sportowe Malta Strong! Ani za ciepło, ani za zimno…. Niestety, 
były to tylko nasze marzenia…. Dzień wcześniej „wspaniała” czerwcowa 
burza, ranek następnego dnia przywitał nas palącym słońcem…. Potem 
mogło być już tylko gorzej…

Na placu za Kościołem p.w. św. Józefa 
już od rana wszyscy mieli „dużo do zrobie-
nia”. Za kilka godzin miały odbyć się kolej-
ne Zmagania Siłaczy Malta Strong, co roku 
organizowane przez Dom Pomocy Maltań-
skiej w Puszczykowie. Impreza duża zwy-
kle przyjeżdża do nas ok. 100 niepełno-
sprawnych sportowców z terenu Powiatu 
Poznańskiego. W tym roku również tylu 
pojawiło się na sportowych torach, aby wal-
czyć o tytuł prawdziwego siłacza. Poznań, 
Konarzewo, Jastrowie, Otusz, Mosina, 
Puszczykowo, Swarzędz, Kórnik, Barano-
wo, Owińska – z tych miejscowości doje-
chali do nas „najsilniejsi ciałem i duchem”.

Pierwszą konkurencją był Rzut Hipo-
kratesa i nie był to rzut „byle jaką piłką” – 
nasi sportowcy rzucali w tył piłką o średnicy 
55 centymetrów! Potem Dramat Barmana 
– konkurencja ta wpisała się już na stałe 
w nasze zawody. Prawdziwy „dramat” dzie-
je się wtedy, kiedy trzeba przetoczyć olbrzy-
mich rozmiarów beczkę, a plecy rozgrzewa 
trzydziestostopniowy upał. Następna konku-
rencja „Latające jajko” polegała na „prze-
transportowaniu” dużego jaja na noszach 
przypominających nosze ratunkowe. Okazu-
je się, że jajko wcale nie należy do pokor-
nych pacjentów. Później „Maltańskie po-
rządki” – konkurencja polegająca na ekspre-

sowym dobiegnięciu do sznura z olbrzymich 
rozmiarów odzieżą i zawieszeniu jej przy 
pomocy tradycyjnych, poznańskich klame-
rek. Panowie w tej konkurencji wykazali się 
niebywałą wręcz fantazją w technice wie-
szania prania. Konkurencja Ruroskoczki, 
polegała na zespołowym pokonaniu 25-me-
trowego toru sportowego na miękkiej rurze. 
Konkurencja wspaniała i bardzo trudna, 
dlatego też tylko dwa zespoły pokonały cały 
tor! Wyścigi na ruroskoczkach wywołały 
natomiast największy aplauz publiczności 
i samych sportowców. Jeszcze tylko Mega 
korale czyli długa tyczka i olbrzymie korale, 
które podczas wyścigu „nawlekano” na 
tyczkę. Czasu coraz mniej, temperatura ro-
śnie, a nam jeszcze się chce biegać. Wresz-
cie ostatnia konkurencja przerzucanie opony 
od samochodu ciężarowego i tutaj wydawa-
łoby się, że nasi zawodnicy będą mogli od-
począć przy obiedzie i zimnych napojach. 
Nic bardziej mylnego. Obok torów sporto-
wych znajdowała się bramka celnościowa, 
darty XXL, rodeo dmuchane, bungeerun, 
siłomierz bokser i dmuchane rodeo. Konku-
rencje zupełnie rozrywkowe, w których jed-
nak Strongmeni musieli zaliczać punkty, 
mierzyć siłę uderzenia, ścigać się na czas. 

O godz. 13 sportowcy zasiedli przy 
wspólnym obiedzie. Rozgrzani słońcem, 

zmęczeni, ale nadal pełni napięcia po posił-
ku zaplanowaliśmy bowiem rozstrzygnięcie 
konkurencji i wyłonienie Supergrupy – eki-
py, która w pełni zasłużyła na tytuł najsil-
niejszej na świecie!

Wszystkie ekipy otrzymały podzięko-
wania, dyplomy, puchary i nagrody z rąk 
Burmistrza Puszczykowa, Pana Andrzeja 
Balcerka.

Tegoroczne Zmagania Siłaczy Malta 
Strong odbyły się dzięki finansowemu i or-
ganizacyjnemu wsparciu Powiatu Poznań-
skiego, Miasta Puszczykowa, Zgromadze-
nia Ducha Świętego oraz Związku Polskich 
Kawalerów Maltańskich.

Małgorzata Kaczmarek –Łuczka
Dom Pomocy Maltańskiej

PÓŁKOLONIE LETNIE W SP2 I GIM2
Jak co roku, Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2 – we współpracy 
z Urzędem Miasta – zorganizowały dla swoich uczniów półkolonie 
obfitujące w liczne atrakcje. 

Na boisku szkolnym i placu zabaw wy-
chowawcy organizowali gry i zabawy ru-
chowe, w salach odbywały się zajęcia pla-
styczne i komputerowe oraz zabawy inte-
gracyjne. Pogoda dopisała, dzięki czemu 
uczniowie większość czasu spędzili na 
świeżym powietrzu, uczestnicząc w zaję-
ciach sportowych zorganizowanych przez 
Centrum Animacji Sportu oraz warsztatach 
literacko-plastycznych prowadzonych przez 

Fundację Fiedlerów na terenie Muzeum – 
Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera. 
Ogromny entuzjazm wzbudzały niezmien-
nie wyjazdy na pływalnię do Suchego Lasu, 
piesze wycieczki na basen odkryty w pusz-
czykowskim „Wielspinie” oraz wyjazdy do 
Multikina w Starym Browarze. Nad wszyst-
kimi przedsięwzięciami przez dwa tygodnie 
czuwał kierownik półkolonii, Przemysław 
Hejnowicz. Kadrę wychowawczą stanowili: 

Karina Buczkowska, Weronika Grzelka, 
Marzenna Johaniewicz, Agnieszka Kańska, 
Barbara Krupka, Maria Tomalak oraz Sła-
womira Woźniak. Zajęcia komputerowe 
prowadził Andrzej Krześlak, a o zdrowie 
dzieci dbała pielęgniarka szkolna, Anna 
Wierzbińska. W pierwszym tygodniu pół-
kolonii wzięło udział 84, a w drugim tygo-
dniu 70 dzieci. red



OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych 

Wielkopolskiego Parku Narodowego, obręb Puszczykowo, arkusz 13 i 14.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 647 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2013r, poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr 
55/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego, obręb Puszczykowo, arkusz 13 i 14 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 
28.07.2014 r. do 26.08.2014 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, w godzinach 
od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.08.2014 r. o godz. 15:00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-

nej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2014 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, 

Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3. 
 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r, 

poz. 647 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2013r, poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr 
237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 października 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, 
Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 11.08.2014 r. do 15.09.2014 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 
2, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8.09.2014 r. o godz. 15:00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-

cyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.10.2014 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

ODESZLI

   data ur.   data zg.
Janicka Paulina  20.VI.1921  14.VI.2014
Baranowska Zofia Barbara  1.V.1928  14.VI.2014
Kluczewski Hubert  17.X.1956  14.VI.2014
Karlik Elżbieta  15.VI.1958  18.VI.2014

   data ur.   data zg.
Rewers Daniel  26.IX.1940  28.VI.2014
Mroczkowska Janina Genowefa  3.IX.1929  29.VI.2014
Czerwiec Tadeusz  24.I.1927  29.VI.2014
Drygalski Zbigniew  12.VI.1938  20.VII.2014

INFORMACJE

CAS NA WAKACJE 2014
ORLIK, UL. JAROSŁAWSKA, PUSZCZYKOWO

Poniedziałek:  
16.00 – 18.00 – piłka ręczna dla gimnazjum 

Wtorek:  
17.00 – 19.00 – speedbadminton dla dzieci i młodzieży 

Środa:  
16.00 – 18.00 – koszykówka dla gimnazjum 

Czwartek:  
16.00 – 17.30 – gry i zabawy dla najmłodszych 

Niedziela:  
9.30 11.30 – gry i zabawy dla rodzin z małymi dziećmi 

CAS NA WAKACJE 2014
ORLIK, UL. NOWE OSIEDLE, PUSZCZYKOWO

26–07–2014 TURNIEJ BADMINTONA
16:00–18:00 szkoły podstawowe
18:00–20:00 gimnazja

2–26 lipca liga tenisa stołowego, g. 16:00–20:00

lipiec sierpień, poniedziałki  
– plażowa piłka siatkowa turnieje, g. 18:30–20:00

2–08–2014 TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ  
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
g.18:00–20:00

9–08–2014 TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ GIMNAZJA
g.18:00–20:00

16–08–2014 TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ – DOROŚLI
g.18:00–20:00

23–08–2014 TURNIEJ PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
– MIKSTY,g. 14:00–18:00

30–08–2014 TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
g. 16:00–18:00

CAS NA WAKACJE 
CENTRUM ANIMACJI SPORTU ZAPRASZA 
W TYM ROKU NA:

Szachy na wolnym powietrzu
11–15 sierpnia, Orlik Jarosławska g. 16:00-18:00

Warsztaty tenisowe  
– ZAPISY POD NR TELEFONU 693 814 128

4-8 sierpnia, korty przy SP2, ul. Libelta
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
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 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
28 lipca – 1 sierpnia, 25-29 sierpnia
CAS Kościelna, g. 10:00

Joga w parku
Poniedziałki, g. 17:00, CAS Kościelna 

Nordic Walking
11–29 sierpnia, wtorki g. 17:30, soboty g. 9:30

Street workout
Poniedziałki, środy, g. 19:00–21:00
CAS Kościelna

Zajęcia z koszykówki
Lipiec, środy i piątki, g. 18:00–19:30
Boisko wielofunkcyjne na terenie CAS, Kościelna

PIĄTKOWE KINO LETNIE
W każdy sierpniowy piątek na terenie przed budynkiem 
Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 kon-
tynuowane będą projekcie filmów w ramach akcji 
Piątkowe kino letnie. Pierwszy seans odbył się 18 lipca.

Najbliższy seans zaplanowano na 1 sierpnia, na godz. 
21.30. Kolejny film pod gołym niebem będzie można obej-
rzeć 8 sierpnia, o godz. 21.15. Seans 15 sierpnia rozpocznie 

się o godz. 21.00, a film 22 sierpnia będzie wyświetlany 
o godz. 20.45. Ostatni seans wakacyjnego Piątkowego Kina 
Letniego zaplanowano na 29 sierpnia na godz. 20.30.

Ze względu na to, że „widownia” tego wakacyjnego kina 
usytuowana jest na trawiastym terenie koło szkoły organiza-
torzy proszą o zabieranie ze sobą siedzisk. 

W razie niesprzyjającej aury projekcje będą odwołane. 
Szczegóły na: www.caspuszczykowo.pl, www.biblioteka.iq.pl 
oraz www.puszczykowo.pl. red
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WSPÓŁDZIAŁAĆ  
NA WIELE SPOSOBÓW 
Zakończenie roku szkolnego skłania  
do podsumowań, aczkolwiek Rada Rodziców 
Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie, rok szkolny 
2013/2014 zamyka raportem księgowym, który 
przedstawia rodzicom na pierwszym zebraniu, 
dopiero we wrześniu 2014. Dlaczego tak późno? 
Otóż we wrześniu opłacamy Librusa, czyli dziennik 
elektroniczny.

Tak też było w ubiegłym roku, kiedy to robiłyśmy podsu-
mowanie roku szkolnego 2012/2013.

Zadanie, które sobie postawiliśmy na początku roku szkol-
nego 2013/14 było jasne: wszystkie zgromadzone środki roz-
dysponować bezpośrednio na rzecz młodzieży z naszego gim-
nazjum, czy to będzie zakup podręczników, czy finansowanie 
wyjazdów do kina, na wycieczki szkolne dla młodzieży będą-
cej w trudnej sytuacji itp. Ten cel się nie zmieni dopóty, dopó-
ki Rada Rodziców pozostanie w tym samym składzie.

Ale, by móc przeprowadzać takie działania, potrzebne są 
jednak środki. 

Na początku każdego roku szkolnego ustalamy niewysoką 
składkę, którą rodzice mogą, a więc jest ona fakultatywna, 
wpłacać w całości albo w ratach, skarbnikom klasowym bądź 
bezpośrednio na konto Rady Rodziców z odpowiednim tytu-
łem wpłaty. Bardzo dziękujemy rodzicom za wsparcie. Nie jest 
to jedyne źródło, z którego mamy środki pieniężne. W zeszłym 
roku, w listopadzie zorganizowaliśmy w restauracji „Lokomo-
tywa” Zabawę Andrzejkową pod hasłem: „My dorośli się ba-
wimy i pomagamy zebrać środki na zakup lektur gimnazjal-
nych w formie audiobooków”. Impreza była cudowna. Goście 
bawili się do białego rana, chwaląc cel zabawy, jej organizację, 
jedzenie i muzykę. Udało się zebrać tak dużo pieniędzy, że 
wystarczyło na zakup lektur w formie audiobooków, jak i od-
powiadającą im liczbę lektur książkowych. Niektórzy mogą 
zapytać: po co te audiobooki, niech dzieci czytają! Otrzymali-
śmy informację od nauczycieli, że w naszym gimnazjum jest 
kilkanaście osób, które mają zdiagnozowaną taką formę dys-
leksji, która uniemożliwia m.in. czytanie ze zrozumieniem. 
Porozmawialiśmy z rodzicami innych dzieci i okazało się, że 
problemy z koncentracją na dłuższym tekście pisanym, mają 
także inni. Stąd pomysł zakupu audiobooków i książek, po to, 
by uczeń mógł słuchając treści, wodzić jednocześnie palcem 
po tekście pisanym, co jest znaną metodą nauki koncentracji 
i rozumienia tekstu. Człowiek jednocześnie słyszy i widzi. 

Przed świętami Bożego Narodzenia, sfinansowaliśmy za-
kup słodkości na Wigilie klasowe. Na sto dni przed egzami-
nami gimnazjalnymi, organizuje się bal i na tym balu, Pan 
Dyrektor wręcza trzecioklasistom srebrne broszki w kształcie 

słoników, na szczęście! Rada Rodziców współfinansuje te 
zakupy.

Zbliżały się terminy wycieczek szkolnych i wychowawcy 
klas zwrócili się do nas z prośbą o dofinansowanie wyjazdów 
dzieci, które na ten moment były w trudniejszej sytuacji. Do-
finansowaliśmy z wielką radością. 

W maju, już po raz piąty na placu pomiędzy Policją i skle-
pem „Arturo”, stanął zielony namiot Pchlego Targu, a pod 
nim szkolne ławki, na których piętrzyły się przedmioty, które 
jednym już nie są potrzebne, a inni chętnie je kupią, za przy-
słowiową złotówkę. Tak działając osiągamy kilka celów: da-
jemy „drugie życie” przedmiotom, które były w innych do-
mach zbędne, wylądowały u nas na stoisku a nie na śmietni-
ku, a więc ochroniliśmy – w małym wymiarze ale jednak – 
środowisko, pośrednio „uprzątnęliśmy” domy darczyńców, 
ostatecznie zebraliśmy środki na kolejne potrzeby naszych 
gimnazjalistów. W „Pchlim Targu” wspierała nas młodzież 
naszego gimnazjum, działająca w wolontariacie „Otwarta 
Dłoń”. Środki uzyskane z tej inicjatywy, przekażemy na za-
kup ćwiczeń do nauki języków obcych oraz ćwiczeń do nauki 
z innych przedmiotów, dla młodzieży, która jest w trudniej-
szej sytuacji materialnej.

Rada dofinansowała też wolontariat naszego gimnazjum 
„Otwarta Dłoń”. Młodzież brała udział w akcji „Bieg po 
uśmiech” oraz imprezie „Dzień Dziecka w Puszczykowie”

Tradycyjnie od Rady Rodziców pochodzą też fundusze na 
zakup nagród dla uczniów, którzy osiągnęli sukcesy w nauce, 
w sporcie, czy poświęcali swój czas działając w wolontariacie. 

Przed nami kolejny rok działalności. Będziemy kontynu-
ować dotychczasowe działania, ale postaramy się... z jeszcze 
większym rozmachem. Na pewno więcej środków przeznaczy-
my na wsparcie działań wolontariatu. Od września 2014 Gim-
nazjum nr 1 będzie w budynku Starej Szkoły i sądzę, że poja-
wią się nowe potrzeby związane z nową siedzibą i podniesie-
niem komfortu nauki. Postaramy się zorganizować dodatkową 
zabawę, a uzyskane w ten sposób fundusze przekazać szkole. 
Dojdą do nas nowi rodzice klas pierwszych. Mamy nadzieję 
z nowymi pomysłami, które wdrożymy. Sami też mamy kolej-
ne pomysły, ale na razie ich nie wyjawię…żeby nie zapeszyć.

Ewa Citkowicz-Jurkiewicz
przewodnicząca Rady Rodziców 

Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie
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PODRÓŻE KSZTAŁCĄ 
Uczniowie klas I i II Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie 
postępując według starej zasady ,,podróże kształcą” 
wyjechali w dniach 17–18.06. 2014r. do Berlina. 

Po przyjeździe obejrzeliśmy najpierw East Side Gallery 
– olbrzymi zespół graffiti wykonanych w 1990 roku przez 
118 artystów z 21 państw na najdłuższym zachowanym od-
cinku Muru Berlińskiego. Następnie udaliśmy się na Unter 
den Linden, najbardziej reprezentacyjną aleję miasta będącą 
największym skupiskiem zabytkowych barokowych i klasy-
cystycznych budowli.

Obejrzeliśmy Reichstag a sztuka starożytnego Egiptu 
prezentowana w Muzeum Egipskim przestała nam być tak 
bardzo obca dzięki obejrzeniu eksponatów znajdujących się 
w Neues Museum, które słynie z popiersia królowej Neferti-
ti (Nefretete). Natomiast kolekcje sztuki: starożytnej, islamu 
i Bliskiego Wschodu mogliśmy podziwiać w jednym z naj-
sławniejszych muzeów europejskich – Pergamonmuseum.

Deutsches Technikmuseum zapoznało nas z rozwojem 
różnych technologii przemysłowych.

Częścią tego muzeum jest Science Center Spectrum – 
nowoczesne centrum nauki, które stało się rajem zwłaszcza 
dla tych spośród nas, którzy mają naturę odkrywców. Cen-
trum posiada interaktywne stacje eksperymentalne z fizyki 
i techniki. 

Kolejne, niepowtarzalne wrażenia mieliśmy zapewnione 
nie tylko przez eksponaty ale też sam charakter gmachu neo-
renesansowego działającego od ponad pół wieku – Muzeum 
Historii Naturalnej (Museum für Naturkunde) z najwięk-
szym na świecie oryginalnym, szkieletem brachiosaurusa 
brancai z Tanzanii, o wysokości 13,27 m, który ze względu 
na rozmiary trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Dzięki 
naszej wyprawie mogliśmy zobaczyć uczelnię na której pra-
cowali Robert Koch i Albert Einstein – Uniwersytet Hum-
boldta. 

Długo będziemy wspominać tę niezwykle udaną wyciecz-
kę, ponieważ bardzo dużo zwiedziliśmy, a sama podróż była 
niedługa, nie krótka, lecz w sam raz dla nas gimnazjalistów. 

 Anna Czombik

PÓŁKOLONIE 
W JEDYNCE
Dzieci puszczykowskiej Jedynki 
rozpoczęły tegoroczne wakacje 
półkoloniami. 

Wśród licznych atrakcji znalazły się 
wyjazdy do kręgielni Niku w Poznaniu 
oraz seans filmowy w Multikinie. Miłą nie-
spodzianką okazał się pokaz taneczno – 

NOCKA W SZKOLE
Po roku nauki, trudach zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, 
pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 1 zostały poddane kolejnej próbie 
– samodzielnej nocce w szkole. 

Ta wyjątkowa przygoda rozpoczęła 
się od zabawy terenowej, zorganizowa-
nej przez Związek Harcerstwa Polskie-
go w Puszczykowie. Później było ogni-
sko oraz poczęstunek przygotowany 
przez rodziców. Następnie nocka w sa-

lach lekcyjnych poszczególnych klas, 
a od rana śniadanko i wymarsz do do-
mów. Było naprawdę wesoło! Uczestni-
cy „nocki w szkole” serdeczne dziękują 
Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1, har-
cerzom pod kierunkiem druhen Joanny 

Ostrowskiej i Zuzanny Mazurek, oraz 
Rodzicom uczniów klas 1a i 1b. red

wokalny BRAVE-KIDS – grupy rówieśni-
czej z Rosji. W te upalne dni dzieciaki za-
żywały orzeźwiających kąpieli zarówno 
w basenie krytym, jak i otwartym. Dla ak-
tywnych zorganizowano rozgrywki sporto-
we, spacery po puszczykowskim lesie.Dzie-
ci świetnie bawiły się w myśl zasady fair 
play. Półkolonie okazały się doskonałym 
pomysłem zarówno na rozwijanie talentów 
podczas warsztatów plastycznych, jak i na 
zawieranie nowych przyjaźni. red
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 MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE

wanie. Pierwszym stypendystą został Wojciech Nawrot. Na to za-
szczytne wyróżnienie w historii szkoły zasłużyli w kolejnych latach 
tacy uczniowie jak: Daria Nowak, Krzysztof Szeszuła, Wanda Raj-
czak, Jakub Rojewski, Estera Wekwert, Agnieszka Rojewska, Kin-
ga Łuczak, Marta Bąkowska, Patrycja Madajczak, Marta Lubinska. 
Inni uczniowie wyróżniający się w nauce (średnia co najmniej 5,00 
na koniec roku szkolnego) od 2001 roku mogli otrzymać Stypen-
dium Rady Powiatu Poznańskiego. Pierwszymi „powiatowymi” 
stypendystami zostali: Wanda Rajczak, Katarzyna Szulc, Marta 
Krupa, a ilość nagradzanych w kolejnych latach uczniów naszego 
liceum systematycznie rosła. Jeszcze inną formą nagradzania 
uczniów wyróżniających się osiągnięciami w nauce, ale też i spo-
rcie stały się nagrody finansowe przyznawane Przez Radę Rodzi-
ców z okazji „Dnia Patrona”.

Wysokie wyniki w nauce coraz liczniejszej grupy uczniów to 
także efekt troski o poprawienie szkolnej bazy dydaktycznej. Bar-
dzo aktywnie włączyli się w to działanie rodzice naszych uczniów. 
W maju 1999 r. grupa osób składająca się z rodziców (J. Napiera-
ła, L. Zawartowski), uczniów i nauczycieli (W. Florkowski) powo-
łała do życia Stowarzyszenie LO 2000, które postawiło sobie za 
cel stworzenie w LO w Puszczykowie nowoczesnej pracowni 
komputerowej na miarę XXI wieku. W ciągu prawie roku działal-
ności udało się przeprowadzić remont kapitalny pracowni oraz 
umeblować pomieszczenie zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wkrótce, dzięki ministerialnemu programowi Pracownia kompu-
terowa w każdej szkole, udało się wyposażyć zarówno tą jak 
i nowo powstałą drugą pracownię informatyczną, w sprzęt kom-
puterowy (IBM). Obydwie pracownie cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem uczniów, którzy spędzali w nich czas nie tylko 
lekcyjny, realizując swoje pasje, a przede wszystkim doskonaląc 
umiejętności informatyczne i uczestnicząc w przygotowanych dla 
nich projektach.

Modernizacja pracowni informatycznych, stopniowe remonty 
sanitariatów szkolnych, szatni przy sali gimnastycznej wraz z toa-
letami, uruchomienie kotłowni gazowej, odnowienie pomieszczeń 
na drugim piętrze w internacie, plany przystosowania jego budyn-
ku do potrzeb schroniska młodzieżowego, a później ośrodka wy-
chowawczo – opiekuńczego to były tylko zwiastuny nadejścia dłu-
go oczekiwanej kompleksowej modernizacji szkolnych budynków. 
Dzięki nakładom finansowym Powiatu Poznańskiego, przy wspar-
ciu funduszami przeznaczonymi na ochronę środowiska od paź-
dziernika 2005 r. do stycznia 2006 r. przeprowadzona została ter-
momodernizacja szkoły i internatu. W jej wyniku wymieniono 
stare okna w szkole i w internacie, zmodernizowano instalację 
wodną, wymieniono rury z ciepłą wodą, zamontowano nowe grzej-
niki, a przede wszystkim ocieplono budynki i pomalowano ich 
elewację. Szkoła od zewnątrz zaczęła się prezentować niezwykle 
efektownie, przyciągając uwagę nie tylko mieszkańców Puszczy-
kowa. Prowadzone prace, mimo że niekiedy utrudniały, to nie za-
kłóciły pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły, która na dwa 
miesiące zmieniła się w prawdziwy plac budowy.

Lata 1996–2006 w historii Liceum to czas wielu ciekawych 
inicjatyw podejmowanych w szkole, działań młodzieży, nauczycie-
li I rodziców, wsparcia ze strony Dyrekcji, dzięki którym o szkole 
było głośno, nie tylko w środowisku lokalnym, ale również w po-
wiecie, województwie, kraju i poza jego granicami. Nie sposób 
wymienić wszystkich sukcesów i ich autorów, dzięki którym 
o szkole mówiło się bardzo dobrze i dzięki którym rosła jej renoma 
nie tylko wśród szkół Powiatu Poznańskiego, ale przytoczyć z pew-
nością należy te najważniejsze i najcenniejsze. 

Od początku istnienia szkoły kojarzono ją przede wszystkim 
z sukcesami sportowymi. Uczniowie Liceum i jednocześnie repre-
zentanci MKS „Juvenia” Puszczykowo przywozili medale z naj-
ważniejszych zawodów lekkoatletycznych, jakimi są Mistrzostwa 
Polski, zarówno halowe jak i na otwartym stadionie. Do najbardziej 
utytułowanych w omawianym okresie z pewnością trzeba zaliczyć: 
Martę Styzę, Monikę Kinowską, Julitę Kolasińską, Katarzynę Sajur, 
Emilię Grześkowiak, Martynę Mrukowicz, Adriana Kaczora, Lesz-
ka Spychałę, Macieja Pominkiewicza, Cezarego Pierzchałę, Zacha-
riasza Derezińskiego, Filipa Nawrockiego, Michała Koniecznego, 
Michała Nobika, Remigiusza Śmigla, Krzysztofa Łabeckiego, Da-
wida Urbaniaka, Kacpra Kazubskiego, Karola Janickiego, Daniela 
Peleszczaka. Osiągnięte przez nich rezultaty do dzisiaj pozostają 
niepobitymi rekordami szkoły. Stałym sukcesem drużynowym Li-
ceum stały się czołowe miejsca w rywalizacji sportowej szkół Po-
wiatu Poznańskiego obejmującej starty we wszystkich imprezach 
organizowanych przez SZS Powiatu, zdobywane w corocznej rywa-
lizacji. Ukoronowaniem sportowej działalności Szkoły stało się 
przyznanie jej w 1998 r. medalu za zasługi dla sportu szkolnego 
wręczonego z okazji jubileuszu 45-lecia SZS Wielkopolska. 

Opracowano na podstawie kroniki szkolnej (cdn.)

We wspomnieniach o pracy w L.O. w Puszczykowie 
zamieszczonych w numerze 5 „ Echa Puszczykowa” 
wśród nauczycieli, którzy odeszli na „wieczną emerytu-
rę” pominąłem jeszcze jednego znakomitego pedago-
ga – Panią Bożenę Kaczmarek. Za błąd, który w ułom-
ności swojej popełniłem i uchybiłem pamięci Zmarłej 
z pokorą przepraszam rodzinę i osoby Jej bliskie. 

Niestety, listy nieobecnych pedagogów życie nie 
pozwoliło zamknąć. Dnia 28 czerwca zmarł dr Daniel 
Rewers, doskonały nauczyciel, trener, pionier klubo-
wego sportu szkolnego, jego wieloletni koordynator 
i współtwórca pierwszych sukcesów młodych lekko-
atletów na szczeblu naszego okręgu. Za lata współ-
pracy Jego również zachowam we wdzięcznej pamięci. 

Marian Różycki

W czerwcowym numerze Echa w tekście „O szkole 
Jubilatce słów kilka” w nazwisko Pani Ewy Dutkiewicz 
wkradł się błąd.  Za pomyłkę przepraszamy. 
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Lata 1996–2006, w czasie których obowiązki dyrektora pełniła p. Magdalena Fręśko, to w historii Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie okres pełen ważnych wydarzeń, które znacząco 
wpłynęły na funkcjonowanie szkoły. 

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.
(50 LAT HISTORII – CZĘŚĆ TRZECIA 1996–2006)

Zgodnie z art.48 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998. z dniem 1 
stycznia 1999 r. powiaty przejęły między innymi szkoły ponadpod-
stawowe. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 
w Puszczykowie zostało przejęte przez Powiat Poznański, który stał 
się jego organem prowadzącym, natomiast nadzór merytoryczny 
pozostał w gestii poznańskiego kuratora oświaty. Pierwsze miesiące 
pod nowym zarządcą były bardzo trudne, a wynikało to przede 
wszystkim z trudnej sytuacji finansowej całego polskiego szkolnic-
twa, a także pogarszającego się stanu szkolnych budynków, wyma-
gających bardzo gruntownego remontu, po przeszło trzydziestu la-
tach ich użytkowania. Stopniowo ta sytuacja ulegała pozytywnym 
przemianom, a zmieniła się radykalnie, gdy starostą został p. Jan 
Grabkowski, dla którego oświata w Powiecie Poznańskim stała się 
jednym z priorytetów polityki samorządowej i społecznej.

Inne bardzo istotne zmiany związane były z kolejną reformą 
oświatową. Miała ona na celu upowszechnienie średniego wy-
kształcenia i podniesienie jego poziomu. Zakładała zmiany struk-
turalne w systemie oświaty oraz programowe. Skrócono o 2 lata (do 
6 klas) czas nauki w szkole podstawowej i wprowadzono nowy typ 
szkoły – gimnazjum, w którym nauka miała trwać trzy lata. Do-
tychczas funkcjonujące liceum ogólnokształcące od 1999 r. stało 
się szkołą ponadgimnazjalną (wcześniej posługiwano się nazwą 
rodzajową szkoła średnia lub szkoła ponadpodstawowa), w którym 
nauka miała obejmować nie cztery, ale trzy lata i kończyć się eg-
zaminem maturalnym (przed 2005 r. był to egzamin dojrzałości), 
przeprowadzanym przez Centralna Komisję Egzaminacyjną w no-
wej formule, która jeszcze później stopniowo ulegała modyfikacji. 
Egzamin maturalny stał się egzaminem zewnętrznym, ocenianym 
w części pisemnej poza szkołą i w założeniach miał kłaść nacisk 
na stosowanie zdobytych umiejętności i rozumienie poleceń oraz 
zastąpić egzaminy wstępne na uczelnie wyższe.

Pierwotnie wprowadzenie egzaminu maturalnego planowane 
było na rok 2002, jednakże ówczesna minister edukacji narodowej 
i sportu, Krystyna Łybacka, zdecydowała o przesunięciu go na rok 
2005. Ostatecznie, w drodze wyjątku, w roku 2002 uczniowie mogli 
wybierać pomiędzy „starą” a „nową” maturą. Egzamin maturalny 
obejmować miał przedmioty obowiązkowe: język polski, matema-
tykę (od 2010 roku) i wybrany język obcy nowożytny, przedmioty 
dodatkowe (maksymalnie sześć). Wszystkie egzaminy przeprowa-
dzano w formie pisemnej, a język polski oraz języki obce nowożyt-
ne dodatkowo również w formie ustnej. Powyższe zmiany znacząco 
wpłynęły na jakość pracy szkoły, sposób prowadzenia zajęć dydak-
tycznych, a także wymusiły odmienne od dotychczasowych metody 
przygotowania ucznia do egzaminu maturalnego. Nauczyciele 
i uczniowie bardzo dobrze odnaleźli się w nowej sytuacji, potrafili 

sprostać wyzwaniom edukacyjnym stawianym przez zreformowaną 
szkołę ponadgimnazjalną, a przede wszystkim zmierzyć się z nową 
formułą egzaminu maturalnego. Potwierdzeniem tego był list gra-
tulacyjny od Starosty Poznańskiego z okazji uzyskania przez LO 
w Puszczykowie najlepszych wyników „Nowej Matury” uzyskanych 
wśród szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Po-
znański. Starosta napisał w nim między innymi: „Puszczykowska 
jednostka dydaktyczna sukcesywnie umacnia swoją pozycję wśród 
wielkopolskich szkół, wpisując się jednocześnie coraz silniej w hi-
storię miasta i regionu. Wysoką jakość kształcenia gwarantuje grono 
wykwalifikowanych pedagogów, którzy uczą swych wychowanków 
tego, co najtrudniejsze, czyli samodzielnego rozwiązywania proble-
mów oraz praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy”. 

Innym potwierdzeniem właściwego prowadzenia przez szkołę 
pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz podejmowania wielu cen-
nych inicjatyw służących sukcesywnie podnoszenia jakości jej pracy 
było uzyskanie 01.10.2004 r. certyfikatu „Szkoły z klasą”, przyzna-
nego w ramach projektu organizowanego przez „Gazetę Wyborczą” 
i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksandra Kwaśniewskiego.

Z pewnością czynnikiem mobilizującym uczniów do starania 
się o jak najwyższe oceny uzyskiwane na koniec roku szkolnego 
stały się stypendia i nagrody finansowe przeznaczone dla najlep-
szych. Od roku szkolnego 1997/1998 najlepszy uczeń szkoły (ma-
jący świadectwo z wyróżnieniem lub wybitne osiągnięcia z wybra-
nego przedmiotu lub przedmiotów) mógł kandydować do stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów. Kandydaturę proponował samorząd 
uczniowski, a zatwierdzała ją Rada Pedagogiczna poprzez głoso-

Grono nauczycielskie z p. dyrektor Magdaleną Fręśko 
w czasie obchodów Dnia Edukacji.
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SPORTOWE DNI PUSZCZYKOWA 
Od 7 czerwca na boiskach sportowych, kortach i halach toczyło się wiele 
rozgrywek sportowych, organizowanych z okazji Dni Puszczykowa. 
Poniżej podajemy wyniki rywalizacji w poszczególnych dyscyplinach. 

Puszczykowska Liga Piłki Nożnej 
Szkół Podstawowych

1.  ENZO,
2.  Rogalinek
3.  FC Mistrzowie
4.  FC Puszczykowo

Puszczykowska Liga Piłki Nożnej 
Gimnazjów

1.  Zespół Szkół w Puszczykowie
2.  FC Pajace
3.  Rogalinek

Badminton 
Kategoria OPEN Kobiet:

1.  Anna Mikołajczak 
2.  Weronika Janaszek 
3.  Anna Pawlik 

Kategoria OPEN Mężczyzn:
1.  Michał Szkudlarczyk 
2.  Paweł Bakun 
3.  Przemysław Janaszek 

Chłopcy kl. 1-3 
1.  Grzesiu Janaszek 
2.  Kuba Dudek 
3.  Tadziu Janaszek 

Dziewczynki kl. 4-6 
1.  Weronika Wojda 
2.  Gabrysia Ossowska 
3.  Karolina Madej 

Chłopcy kl. 4-6 
1.  Jakub Kędziora 
2.  Wojtek Pawlik 
3.  Jakub Standar 
4.  Wesoły Amator
5.  Piotr Madej 
6.  Marek Kędziora 
7.  Marcin Rembowski 

Piłka siatkowa plażowa
1. Hanna Durczewska,  

Amelia Tężycka
2. Martyna Feferkuch,  

Nina Zażembłowska
Dziewczęta gimnazjum

1.   Katarzyna Werblińska,  
Karolina Krzyżańska

2.   Alicja Kaczmarek,  
Margareta Ohnsorge

3.  Julia Lerczak, Klaudia Chudzicka
4.  Joanna Przybysz, Weronika Piłacik

Chłopcy gimnazjum
1.  Jędrzej Kowal, Paweł Kowalewski
2.  Dawid Zdanowski, Marcin Fąs
3.  Marek Timm, Albert Konik
4.   Jędrzej Bręczewski,  

Mateusz Andrzejak

Open mężczyzn
1.  Bartosz Nowak, Jakub Nowak
2.  Hubert Piasecki, Mateusz Lewicki
3.   Alan Draganow, Mateusz Sylwestrzak
4.  Dawid Zdanowski, Jędrzej Kowal

Tenis ziemny dzieci
Kategoria klas 4-6 szkół 
podstawowych dziewcząt

1.  Zosia Kromolicka
2.  Basia Żeromska

Kategoria szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych chłopców

1.  Bartosz Milne
2.  Igor Doerin

Tenis ziemny seniorzy
Singiel mężczyzn

1.  Piotr Nowak
2.  Janusz Wieczorek
3.  Jarek Nowacki
4.  Janusz Karbowiak

Debel mężczyzn
1.   Janusz Karbowiak /  

Dariusz Urbaniak
2.  Janusz Szafarkiewicz /
3.  Jacek Szafarkiewicz

Mikst
1.   Jolanta Wieczorek /  

Janusz Wieczorek
2. Weronika Kanarek / Olek Ostoja

Tenis stołowy
Kategoria Kobiet

1.  Katarzyna Schmidt
2.  Julia Sobska
3.  Weronika Szklarska

Kategoria Mężczyzn
1.  Jędrzej Bartkowiak 
2.  Jacek Mazurek

Koszykówka
1.  Paczka Mocnych z Poznania
2.  Widziałem Gorszych z Mosiny
3.  PB Alko Team z Puszczykowa
4.  George nas tu przysłał z Mosiny

Piłka nożna zespołów 
niezrzeszonych

1.  Real Puszczykowo
2.  Arka Leśna
3.  Stare Puszczykowo
4.  Oldboye Las Puszczykowo

Szachy
Szkoły podstawowe

1.  Oliwer Szlandrowicz
2.  Michał Zagórski
3.  Jakub Majchrzak
4.  Paweł Malkowski

Gimnazja
Krzysztof Malkowski

OPEN
1.  Piotr Zielewicz
2.  Andrzej Frąckowiak
3.  Kazimierz Malkowski
4.  Grzegorz Jabłoński

Speedbadminton
Kobiety Open

1. Katarzyna Sitarz
2. Izabela Polichnowska
3. Danuta Stawarz
4. Anna Ledzianowska

Mężczyźni Open
1. Marek Stawarz
2. Michał Szkudlarczyk
3. Paweł Bakun

Mężczyźni +40
1. Maciej Kędziora
2. Marek Kędziora
3. Zbigniew Gorzelanny

Młodzież U 14
1. Jędrzej Niepolski
2. Mateusz Koza
3. Jakub Mikołajczak

Młodzież U 18
1. Mikołaj Kupisz
2. Adam Szczepaniak
3. Mateusz Dłużewski
3. Marcin Mazurkiewicz
4. Mikołaj Kleiber

Turniej piłki nożnej dzieci 
rocznik 2004

1.  Stella Luboń
2.  Las Puszczykowo
3.  Wielkopolska Komorniki
4.  Stella Luboń II

Rocznik 2006
1.  Komorniki Wlkp.
2.  Las Puszczykowo
3.  Orkan Konarzewo

Formuła całego miesiąca rozgrywek 
świetnie się sprawdziła, dlatego chcieli-
byśmy zastosować ją również w przy-
szłym roku. Zachęcamy do śledzenia 
strony www.caspuszczykow.pl. 

/CAS/Joanna Hejnowicz

INFORMACJE
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POŚMIERTNA MASKA PATRONA SZPITALA
W czerwcu puszczykowski szpital zyskał niecodzienną pamiątkę – maskę 
pośmiertną swego patrona – profesora Stefana Tytusa Dąbrowskiego. 
Przekazali ją szpitalowi wnuczka profesora Dąbrowskiego, Małgorzata 
Dąbrowska-Ilukowicz oraz jej kuzyn Adam Hedinger.

SPACERY Z HISTORIĄ W TLE
Tegoroczny pierwszy spacer po Puszczykowie już za nami. Centrum EkoInfo 
ponownie zaprosiło do współpracy historyka, pana Macieja Krzyżańskiego, 
który podzielił się swoją wiedzą na temat Letniska Puszczykowo. 

Puszczykowski szpital nosi imię 
prof. S. T. Dąbrowskiego od sześciu lat. 
W placówce znajduję się już mała ko-
lekcja przedmiotów związanych z pa-
tronem, pośmiertna maska jest jednak 
czymś szczególnym.

Podczas uroczystości odsłonięcia 
tablicy, na której umieszczono maskę 
Starosta poznański Jan Grabkowski 
stwierdził, że szpital w Puszczykowie 
bardzo się zmienił w ciągu ostatnich 

kilku lat, czyli od momentu nadania mu 
imienia profesora Dąbrowskiego.

Odlana w brązie maska stanowiła 
rodzinną pamiątkę od 1947 roku. Teraz 
wnukowie profesora postanowili prze-
kazać ją szpitalowi i każdy wchodzący 
do szpitala może ją oglądać w gablocie. 
Umieszczono ją w holu głównym z opi-
sem dokonań patrona szpitala.

Prof. Dąbrowski był lekarzem i po-
litykiem, rektorem Uniwersytetu Po-

znańskiego. W swoich badaniach na-
ukowych zajmował się głównie bioche-
mią stosowaną i fizjologią układu mo-
czowego. Opracował tzw. dynamiczną 
teorię źródła mineralnego, którą dosto-
sował do żywych organizmów. Przepro-
wadził analizę chemiczną szczawnic-
kich wód mineralnych. red

Wycieczka odbyła się 5 lipca. Trasa 
wiodła przez Dworzec Puszczykowo, 
Restaurację Leśną, nadwarciańską pla-
żę, a kończyła się przy Rusałce. Cho-
ciaż dzień był upalny, to zebrała się 
kilkunastoosobowa grupa chętnych – 
najmłodszy uczestnik miał 4 lata! Pan 
Maciej poza rzeczową wiedzą, prezen-
tacją zabytkowych fotografii i pocztó-
wek, przekazał nam również liczne cie-
kawostki dotyczące miejsc i ludzi kie-
dyś tu żyjących. Spacer okazał się na 
tyle ciekawy dla uczestników, że po 

zakończeniu jeszcze długo dyskutowali 
w naszym Centrum. Fotorelacja z tej 
wycieczki znajdują się tez na stronie 
www.centrumekoinfo.blogspot.com.

Krótką prezentację o Letnisku Pusz-
czykowo Centum EkoInfo przeprowa-
dziło niedawno również dla przedszko-
laków. 

Dzieci przebywające na wakacyj-
nym dyżurze u Pracowitych Pszczółek 
mogły obejrzeć przygotowane przez nas 
slajdy oraz poznać historię powstania 
naszego miasta. 

Wszystkich chętnych zapraszamy na 
kolejne spacery, które będą odbywać się 
w wakacyjne soboty. Szczegółowe in-
formacje można uzyskać osobiście, te-
lefonicznie lub mailowo w Centrum 
EkoInfo oraz na stronie www.centrume-
koinfo.blogspot.com Anna Polaszczyk

SENIORZY POWITALI LATO
Puszczykowscy seniorzy z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów po raz pierwszy powitali lato piknikiem, który zorganizo-
wano 5 lipca br. w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym nad Wartą. 

Nad Wartę zaprosili także swoich 
wnuków. Gospodarze Ośrodka dołożyli 
wszelkich starań, aby urozmaicić spo-
tkanie seniorom i dzieciom. Przy muzy-
ce, śpiewach i tańcach piknik zakończył 
się w godzinach wieczornych. 

Jak zawsze w spotkaniach z seniora-
mi uczestniczył Pan Andrzej Balcerek, 
Burmistrz Puszczykowa.

Spotkanie odbyło się dzięki wpłacie 
uczestników oraz sponsoringiem Pań-
stwa Anny i Bogdana Golczaków, P.P. 

Jacka Błaszkowiaka i Tomasza Potoc-
kiego, którym serdecznie dziękujemy. 

Zarząd Oddziału Rejonowego
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PUSZCZYKOWO PIŁKARSKIM MISTRZEM 
Młodzi piłkarze z Puszczykowa pod wodzą trenera B. Bogusza wywalczyli tytuł Mistrza Wielkopolsko-Lubu-
skich Lig Piłkarskich. Finał grupy C Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich, w których wyłoniono zwycięzców 
rozegrano 27 czerwca br. na nowoczesnym kompleksie sportowym w Baranowie pod Poznaniem.

UDANE ZAKOŃCZENIE SEZONU BADMINTONISTÓW

W rozgrywkach wzięło udział 10 najlepszych drużyn 
Akademii Piłkarskiej Reissa (wszystkie lokalizacje podzielo-
ne na poszczególne grupy rywalizowały ze sobą od początku 
kwietnia br.). Na boisku swoje piłkarskie umiejętności zapre-
zentowały następujące zespoły: Piątkowo, Zbąszyń, Gniezno, 
Puszczykowo, Kościan, Poznań-Grunwald, Szamotuły, Jaro-
cin, Poznań – Ogrody-Jeżyce, Konin.

Po emocjonującej i obfitującej w wiele bramek sportowej 
rywalizacji, na podium stanęli:

I miejsce i tytuł Mistrzów WLLP – Puszczykowo (pod-
opieczni trenera B. Bogusza pokonali w rzutach karnych ze-
spół ze Zbąszynia)

II miejsce – Zbąszyń (podopieczni trenera Macieja Waw-
rzyńskiego)

III miejsce – Poznań-Grunwald (podopieczni trenera  
J. Sze wczyńskiego pokonali drużynę z Jarocina, która zajęła 
ostatecznie IV miejsce)

 – Jako jedyni w Polsce opracowaliśmy własny system 
rozgrywek, który dostosowany jest do wieku i umiejętności 
młodych piłkarzy. W tegorocznej edycji Wielkopolsko-Lubu-
skich Lig Piłkarskich wzięło udział około 50 zespołów z rocz-
nika 2002/2003. Przez 3 miesiące drużyny rywalizowały ze 
sobą, a najlepsze zespoły z poszczególnych grup mogliśmy 
zobaczyć podczas dzisiejszego finału w Baranowie. Serdecz-
nie gratuluję lokalizacji Puszczykowo, która pokazała praw-
dziwego ducha walki i została Mistrzem Wielkopolsko-Lubu-

skich Lig Piłkarskich w sezonie 2013/2014. Słowa uznania 
należą się także pozostałym drużynom, które zrobiły duże 
postępy i udowodniły, że systematyczne treningi są kluczem do 
sukcesu – podsumowuje Bartosz Kujawa, koordynator WLLP.

Finał zakończyło uroczyste wręczenie pucharów oraz na-
gród indywidualnych:

Nagrodę dla najlepszego zawodnika otrzymał Łukasz Tro-
cholepszy ze Zbąszynia. Nagrodę dla króla strzelców otrzy-
mał Antoni Brzodek z Jarocina oraz Wojciech Musiałowski 
z lokalizacji Poznań Ogrody-Jeżyce Nagrodę dla najlepszego 
bramkarza rozgrywek otrzymał Marcel Madajczak z Puszczy-
kowa. red

Zawodnicy PTS sezon zakończyli w przedostatni weekend czerwca 
startem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sobótce oraz 
finałem Polskiej Ligi Badmintona we Wrocławiu. 

W Sobótce w grze deblowej wystartował Mateusz Kędziora, który w parze  
z D.Sadalskim po przejściu pierwszej rundy zmierzyli się z turniejową „piątką”. 
Po zaciętej walce ulegli i nie zdołali awansować do ćwierćfinału.

Seniorzy z Puszczykowa rywalizowali natomiast we Wrocławiu w finale Pol-
skiej Ligi Badmintona. Świetnie spisał się Kuba Janaszek, który w grze singlowej 
OPEN po wygraniu pięciu pojedynków uległ dopiero w finale zawodnikowi z Wał-
brzycha, zajmując 2 miejsce i zdobywając tytuł wicemistrza Polskiej Ligi Badmin-
tona. W zawodach brał jeszcze udział Paweł Niewoliński, który ostatecznie upla-
sował się na 17 miejscu. W grze deblowej nasza para Janaszek/Niewoliński upla-
sowała się na piątym miejscu przegrywając tylko jeden pojedynek ze zwycięzcami 
całego turnieju. PTS 
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JUBILEUSZ KLUBU OLIMPIJCZYKA
Klub Olimpijczyka im. Marka Łbika w Puszczykowie w tym roku obchodzi 4-lecie swojej działalności.  
Z tej okazji odbył się „I Integracyjny Rajd Rowerowy KO” dla klubowiczów, ich rodzin i znajomych. 

Prawie 40 osób, w tym kilkoro dzieci spotkało się na par-
kingu szkolnym przy puszczykowskiej „Jedynce”. Piękna tra-
sa rajdu, którą wyznaczył Zbigniew Drajerczak i Mariusz Mi-
chalak w większości przebiegała przez Wielkopolski Park 
Narodowy. Szlak prowadził przez las w Puszczykowie Gór-
nym do jeziora Jarosławiec, gdzie był pierwszy postój, następ-
nie rowerzyści minęli jezioro Góreckie, „Kociołek” i „Studnię 
Napoleona”, gdzie znajduje się tablica z ciekawą legendą. 
W końcu „olimpijczycy” dojechali do stacji turystycznej, 
gdzie mieli zaplanowany piknik z pieczeniem kiełbasek przy 
ognisku, przygotowany przez Annę i Jerzego Ciachowskich. 
Inna klubowiczka Aldona Rajewska przygotowała natomiast 
pyszny chleb ze smalcem i ogórki. Mimo lekkiego deszczyku 
pogoda sprzyjała i humory dopisywały, co było słychać np. 
podczas śpiewania piosenek biesiadnych. W drodze powrotnej 
uczestnicy jubileuszowej imprezy KO zatrzymali się na „Gli-
niankach”, a chętni mogli wejść na popularną wieżę widoko-
wą. Rajd, którego trasa wyniosła ok. 23 km, zakończył się 
wspólnymi lodami w znanej puszczykowskiej cukierni, z cze-
go oczywiście najbardziej ucieszyli się najmłodsi rowerzyści. 
Na całej długości rajdu trasa była zróżnicowana i umożliwiała 
kontakt z przyrodą, dzięki czemu była ciekawa, zarówno dla 
osób czynnie uprawiających sport, jak i dla miłośników natury. 

Kolejną imprezą związaną z wiosennym jubileuszem KO 
im. M. Łbika był integracyjny wyjazd 48 osób, w tym klubo-
wiczów, ich rodzin, znajomych i młodzieży szkolnej do sto-
licy. Puszczykowski Klub Olimpijczyka, odpowiadając na 
zaproszenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, uczestniczył 
w 15 Pikniku Olimpijskim organizowanym corocznie w par-
ku na Kępie Potockiej. Wyjazd autokarem nastąpił o godz. 
4.30 spod ZS w Puszczykowie. Po dotarciu do Warszawy 
grupa zwiedziła Stare Miasto, a później udała się do siedziby 
PKOL im. Jana Pawła II. Chętni mogli zobaczyć bardzo inte-
resujące Muzeum Sportu i Turystyki. 15 już Piknik Olimpij-

ski rozpoczął się tradycyjnie wspólnym zdjęciem grupy sław-
nych polskich sportowców z przybyłymi z całego kraju 
członkami różnych Klubów Olimpijczyka. Jak zwykle orga-
nizatorzy Pikniku zagwarantowali im świetną zabawę. Można 
było poznać bliżej różne dyscypliny sportu, uczestniczyć 
i sprawdzić swoje siły w licznych zawodach, konkursach 
i pojedynkach z nagrodami. Nie lada gratką była możliwość 
zrobienia sobie zdjęcia z ulubionym olimpijczykiem i zdoby-
cia autografów, np. Zbigniewa Bródki czy Otylii Jędrzejczak. 
Na Pikniku zostali też przedstawieni młodzi sportowcy, do-
piero rozpoczynający wielką karierę sportową. Było to zwią-
zane ze „Strefą Nanjing 2014”, w której odbyły się warsztaty 
i program edukacyjny przygotowany przez Centrum Edukacji 
Olimpijskiej. Nanjing to miasto w Chinach, gdzie od 16 do 
28.08 odbędą się II Igrzyska Dzieci od lat 14 do 18. Na tere-
nie parku nie zabrakło oczywiście też licznych straganów 
gastronomicznych z potrawami z grilla, lodami, goframi, na-
pojami itp. Jednym słowem atrakcji było mnóstwo, a do tego 
dopisała przepiękna pogoda. Ten największy festiwal sportu 
w Polsce zakończył się o godz.18, a powrót do Puszczykowa 
z przystankiem w McDonald’s przy autostradzie przebiegł 
bez zakłóceń. Uczestniczy wyjazdu zaliczyli go do bardzo 
udanych, są już nawet chętni na podobną wycieczkę KO 
w przyszłym roku. Tym samym warszawski Piknik Olimpij-
ski, podobnie jak miting lekkoatletyczny „Pedros Cup” 
w Bydgoszczy wpisał się na stałe w kalendarz corocznych 
wyjazdów Klubu Olimpijczyka im. Marka Łbika w Puszczy-
kowie. Teraz przed klubowiczami i ich znajomymi jest wy-
prawa na 5 Warszawski Memoriał Kamili Skolimowskiej, 
w którym wystąpią największe gwiazdy światowej lekkiej 
atletyki na czele z Usainem Boltem. Najszybszy człowiek 
świata po raz pierwszy pobiegnie w Polsce 23 sierpnia na 
Stadionie Narodowym w Warszawie.

 Iwona Szczepaniak 
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ODWAŻNE DZIECIAKI 
W PUSZCZYKOWIE
Po raz drugi nasze miasto gościło młodych artystów 
w ramach projektu Brave Kids. Tym razem do Puszczykowa 
przyjechała młodzież z Brazylii, Izraela, Maroka, Rosji. 
Efekty ich kilkunastodniowego pobyty można było podziwiać 
podczas Dni Puszczykowa oraz na specjalnym koncercie 
zorganizowanym na puszczykowskim Rynku 3 lipca. 

Każdy występ Brave Kids czyli po polsku Odważnych dzieciaków wzbudzał 
gorące reakcje. Już za pierwsze występy podczas Dni Puszczykowa wszyscy 
otrzymali gromkie brawa. Występ 3 lipca był jeszcze bardziej barwny, ponie-
waż dzieci występowały w przedstawieniu, które same przez dwa tygodnie 
przygotowywały podczas wspólnych warsztatów, będących częścią projektu 
Brave Kids. – Uczestnicy przyjechali po to, by pokazać swoją kulturę ale 
także, aby wymienić się z innymi dziećmi swoimi umiejętnościami. Co-
dziennie spotykały się na 8-godzinnych warsztatach, aby wspólnie praco-
wać nad spektaklem – mówi Anna Mieszała, puszczykowska koordynatorka 
projektu Brave Kids.

Każda z grup przywiozła bowiem swój mały pokaz. Brazylijczycy z grupy 
Living the Dream – capoeire. Marokańczycy z grupy Dźwięki Marakeszu – 
przywoływali duchy przodków. Z Syberii przyjechała grupa Arktyki, prezen-
tująca zwyczaje autochtonicznej ludności północnej Rosji, a Ukuleles for Pe-
ace reprezentował Izrael, grając oczywiście na ukulele. 

Dopiero podczas wspólnych warsztatów najlepsze elementy połączono 
w jedno żywiołowe, barwne i pełne energii przedstawienie. Występ wzbudził 
duże zainteresowanie, a Rynek, na którym ustawiono scenę oblegany był 
przez setki widzów. Puszczykowo już po raz drugi gościło Odważne dzieciaki. 
Podobnie jak w zeszłym roku, goście zamieszkali u puszczykowskich rodzin. 
Z naszego miasta młodzież pojechała do Krośnic, gdzie wspólnie z kolegami 
z Warszawy, Wrocławia i Wałbrzycha przygotowywali się do wielkiego finału, 
który odbył się 11 lipca we Wrocławiu.

Brave Kids to program edukacyjny pokazujący siłę artystycznych grup 
dziecięcych z całego świata. red

Brave Kids zaprosiły na finał do Wrocławia 
także Burmistrza Puszczykowa Andrzeja Balcerka 


