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5 maja br. Muzeum – Pracownia Literacka arkadego 
Fiedlera obchodziła jubileusz 40-lecia. Z tej okazji 
w muzeum spotkali się przyjaciele muzeum, 
mieszkańcy Puszczykowa i osoby, tworzące przed 
laty tę placówkę.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Wojewoda Wielko-
polski Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskie-
go Marek Woźniak, Starosta Poznański Jan Grabkowski. 
Wśród nich nie mogło zabraknąć włodarza Puszczykowa 
Burmistrza Andrzeja Balcerka. Podczas spotkania zorganizo-
wanego w Ogrodzie Kultur i Tolerancji Arkady Radosław 
i Marek – synowie słynnego podróżnika – wspominali ojca 
oraz wszystkich, którzy przyczynili się do powstania mu-

NIECOdzIENNE OdwIEdzINy

MuZeuM – PracoWnia Literacka
arkadego FiedLera Ma już 40 Lat

zeum. Rozpoczęło ono swoją działalność w 1974 roku, kiedy 
wszystkie muzea były w gestii państwa.

Obecnie Muzeum i Ogród Kultur i Tolerancji odwiedza 
rocznie około 20 tysięcy gości nie tylko z naszego kraju, ale 
i z zagranicy. Dzisiaj Muzeum to nie tylko pracownia, ze 
zbiorami przywiezionymi z całego świata przez słynnego po-
dróżnika i jego synów. To także Ogród Kultur i Tolerancji, 
z takimi atrakcjami jak: kopia piramidy Cheopsa, myśliwiec 
Hurrican, na którym latali piloci Dywizjonu 303, czy replika 
Santa Marii – okrętu Krzysztofa Kolumba.

Na jubileusz w Muzeum-Pracowni w Puszczykowie 
otwarto też wystawę fotografii:„Wielką podróż w czasie: po-
czątki, przyjaciele, wydarzenia, anegdoty”.

Podczas uroczystości inaugurującej obchody 40-lecia syno-
wie słynnego podróżnika uchylili rąbka tajemnicy w kwestii 
kolejnych imprez uświetniających obchody.

26 maja, godz. 12:00 – uroczyste wręczenie statuetki 
Bursztynowego Motyla, laureatem nagrody jest Bartosz Sabela 
za książkę „Może (morze) wróci”.

7-8 czerwca: II edycja klimatycznego Festiwalu podróżni-
czego Orinoko nad Wartą. W ramach festiwalu mnóstwo atrak-
cji: opowieści podróżników, bezpłatne warsztaty artystyczne, 
bębniarskie, taneczne i kulinarne, wizyta gości z Azji Środko-
wej i Kaukazu.

13 czerwca, godz. 18:00 – Szanta Maria – przegląd piosen-
ki szantowej z udziałem zespołów z Powiatu Poznanskiego.

W czerwcu ruszają także warsztaty literackie dla dzieci 
i młodzieży z twórczością Arkadego Fiedlera w tle.

W lipcu po raz drugi do Puszczykowa zawita hiszpański 
książę, potomek Krzysztofa Kolumba. red

3 maja br. Puszczykowo odwiedziła 50-osobowa 
grupa motocyklistów z kazimierskiego towarzystwa 
Motocyklowego Quinque Fratrum.

Ich tradycyjna już Majówka, której etapem w tym roku 
była wizyta u nas, poprzedzała XIV Katolickie Rozpoczęcie 
Sezonu Motocyklowego w Kazimierzu Biskupim i mszę 
w Klasztorze Kamedułów w Bieniszewie. Przejazd 35 jed-
nośladów wzbudził spore zainteresowanie mieszkańców na-
szego miasta, którzy na wszystkich postojach podziwiali 
maszyny.

Motocykliści rozpoczęli swoją wizytę od zwiedzania Mu-
zeum Arkadego Fiedlera i Ogrodu Kultur i Tolerancji.

Stamtąd grupa udała się do siedziby dyrekcji Wielkopol-
skiego Parku Narodowego. Dzięki uprzejmości Dyrekcji, 
otrzymali zgodę na wjazd pod samo wejście byłej siedziby 
Arthura Greisera. Po regeneracji sił w ośrodku nad Wartą, 
motocykliści ruszyli w kierunku wieży widokowej w Mosi-
nie. Również tam ich przejazd wzbudził małą sensację. Na 

szczęście pogoda dopisała i widok z punktu obserwacyjnego 
wywarł na naszych gościach niemałe wrażenie.

Pobyt w naszym mieście motocykliści zakończyli w zna-
nej wszystkim lodziarni i nie zniechęciła ich nawet długa 
i tradycyjna kolejka. Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć po-
nownego odwiedzenia Puszczykowa w przyszłości i zapozna-
nia się z jego historią oraz zabytkami. n
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rada miasta

14 kwietnia br.
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta – zaopiniowanie projektów 
uchwał w sprawie: zmian w budżecie; przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działki nr 417/38 położonej w Puszczykowie przy ulicy Moreno-
wej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13,
–  omówienie projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: dla terenu położonego w Puszczykowie w rejo-
nie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego oraz Mickiewi-
cza; dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami 
Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6; dla 
terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej 
i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego.

15 kwietnia br.
Komisja Edukacji Kultury i Sportu – koncepcja zagospodarowa-
nia terenu byłego MOSiR-u – wizja lokalna.
–  omówienie stanu przygotowań przenosin BM CAK i Gimnazjum 

nr 1 do nowych siedzib.
16 kwietnia br.

Komisja Rewizyjna – zapoznanie się ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu za 2013 rok.
–  dyskusja nt. protokołu pokontrolnego dot. kontroli wydatków na 

promocję miasta w latach 2012–2013.

24 kwietnia br.
Komisja Spraw Społecznych – spotkanie z przedstawicielami or-
ganizacji pozarządowych z Puszczykowa, które otrzymały najwięk-
sze dotacje w konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych 
w 2014 roku (PZERiI, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich, 
Fundacja Fiedlerów).
–  informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nt. bieżących 

problemów i działań systemu opieki społecznej w mieście.
–  dyskusja dot. zmian w istniejącym Regulaminie utrzymania czy-

stości i porządku na terenie miasta Puszczykowa.
24 kwietnia br.

Komisja Rewizyjna – zapoznanie się ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu za 2013 rok – kontynuacja.
–  dyskusja nt. protokołu pokontrolnego dot. kontroli wydatków na 

promocję miasta w latach 2012–2013.
30 kwietnia br.

Komisja Rewizyjna – podpisanie protokołu pokontrolnego dot. 
kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012–2013.

7 maja br.
Komisja Rewizyjna – dyskusja nt. sprawozdania z wykonania bu-
dżetu za 2013 r. i przygotowanie wniosku absolutoryjnego. n

KwIETNIOwE I MAJOwE pOSIEdzENIA KOMISJI 
RAdy MIASTA puSzCzyKOwA

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 43. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 27.05.2014 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej w budyn-

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

uchWaŁy Podjęte PodcZaS 42. SeSji rady MiaSta PuSZcZykoWa
PrZeProWadZonej 22 kWietnia 2014 r.

Uchwała Nr 296/14/VI
w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 
417/38 położonej w Puszczykowie przy ulicy Mo-
renowej, obręb Puszczy.

Uchwała Nr 297/14/VI
w sprawie:  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania udzielanych z budżetu Miasta 
Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli oraz zespołów wychowania przed-
szkolnego i punktów przedszkolnych prowadzo-
nych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Mia-
sto Puszczykowo.

 Uchwała Nr 298/14/VI
w sprawie:  określenia wysokości opłat za korzystanie z wy-

chowania przedszkolnego w przedszkolach pu-
blicznych prowadzonych przez Miasto Puszczy-
kowo.

Uchwała Nr 299/14/VI
w sprawie:  zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Pusz-

czykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Puszczykowa na lata 2014–2019.

Uchwała Nr 300/14/VI
w sprawie:  zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa 

na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.
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WykonaLiśMy dochody W 100 Procentach
Z Piotrem Łoździnem, skarbnikiem Miasta Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki

 – Jak wynika ze sprawozdania z wyko-
nania budżetu za 2013 r wydatki w 2013 r. 
wykonano w 91%, czy to oznacza, że nie 
udało się zrealizować wszystkich zadań?

 – Wręcz przeciwnie, wykonaliśmy wszyst-
kie zaplanowane zadania, dodatkowo wykona-
liśmy dwa odcinki sieci kanalizacyjnej i jeden 
wodociągowej. Na niższe wykonanie wydat-
ków od planowanego złożyło się kilka czynni-
ków. Przede wszystkim mniejsze wydatki po-
nieśliśmy na odszkodowania za grunty w wy-
niku m.in. korzystnych rozstrzygnięć admini-
stracyjnych. Poza tym w 2013 r. nie było ko-
nieczności uruchomienia w całości zaplanowanych rezerw, 
część inwestycji zrealizowaliśmy taniej, niższe były również 
wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług 
i energii.

 – Dochody natomiast wykonano w 100% .
 – Oczywiście takie wykonanie dochodów bardzo cieszy, 

nie jest jednak tak, że dochody z każdego tytułu zostały wyko-
nane zgodnie z planem z początku roku. Osiągnęliśmy mniej-
sze dochody z tytułu udziału w podatku PIT o prawie 600 tys. 
zł, o 130 tys. zł były niższe dochody z tytułu podatku od spad-
ków i darowizn. Nie udało nam się również sprzedać działki 
przy ul. Jaskółczej. Z drugiej strony wykonaliśmy wyższe do-
chody z podatku od czynności cywilnoprawnych o prawie 300 
tys. zł, z podatków lokalnych o 50 tys. zł oraz, po wielu mie-
siącach negocjacji, Burmistrzowi udało się dojść do porozu-
mienia ze Spółką Aquanet w sprawie służebności przesyłu dla 
infrastruktury wodociągowej Spółki na działkach Miasta 
Puszczykowa, w wyniku czego Spółka za ustanowienie służeb-
ności przesyłu zapłaciła Miastu jeden milion zł.

 – Miasto osiągnęło w 2013 r. znaczną nadwyżkę. Na co 
zostanie ona przeznaczona?

 – Faktycznie nadwyżka za zeszły rok wyniosła aż 3,5 mln 
zł. Dzięki tym środkom w 2014 r. będziemy mogli zrealizować 
znacznie więcej inwestycji, niż zakładaliśmy jeszcze na etapie 
przygotowywania projektu budżetu, co istotne bez konieczno-
ści zwiększenia zadłużenia.

 – Skoro mowa o zadłużeniu. Jakie zadłużenie posiada 
Puszczykowo?

 – Na koniec 2013 r. zadłużenie wyniosło 13,06 mln zł 
i było niższe o 456 tys. zł w stosunku do końca 2010 r. Przy-
pomnę tylko, że w poprzedniej kadencji wzrosło ono aż o 8,8 
mln zł. Warto jeszcze wspomnieć, że od 2010 r. nasza zdol-
ność kredytowa, mierzona maksymalnym rocznym wskaźni-
kiem spłaty długu, wzrosła aż o 430% – według wskaźnika 

z 2010 r. Miasto mogłoby spłacać rocznie 
1,55 mln zł, a według wskaźnika z 2013 r. już 
6,7 mln zł. Gdybyśmy w ostatnich trzech la-
tach utrzymywali wskaźnik ten na poziomie 
z 2010 r. to dzisiaj nie bylibyśmy w stanie re-
gulować zobowiązań finansowych!

 – Czy Miasto pozyskało w 2013 r. jakieś 
środki zewnętrzne?

 – Otrzymaliśmy dofinansowanie do dwóch 
inwestycji: przebudowy na mieszkania komu-
nalne budynku przy ul. Niwka Stara w kwocie 
157 tys. zł oraz do budowy sieci kanalizacyj-
nych i wodociągowych w kwocie 122 tys. zł. 

Ponadto kontynuowaliśmy realizację dwóch projektów z pro-
gramu operacyjnego Kapitał Ludzki, na które otrzymaliśmy 
łącznie 127 tys. zł.

 – A jakie zadania pochłaniają najwięcej środków?
 – Oczywiście, jak w każdym samorządzie gminnym, 

oświata. Wydatki na ten cel stanowiły w 2013 r. prawie 40% 
wszystkich wydatków Puszczykowa. Poza oświatą znaczne 
środki przeznaczamy na pomoc społeczną, administrację 
i drogi. Należy jednak pamiętać, że na realizację części zadań 
oświatowych Miasto otrzymuje subwencję oświatową a na 
większość zadań z zakresu pomocy społecznej dotacje celowe.

 – Ile Miasto musi dokładać do otrzymywanej subwen-
cji?

 – W zeszłym roku na wszystkie zadania z zakresu oświaty 
wydaliśmy 11,22 mln zł, a otrzymana subwencja wyniosła 
4,68 mln zł. Oczywiście wydatki mogłyby być niższe gdyby-
śmy zrezygnowali z dodatkowych zajęć dla uczniów, wyjaz-
dów na baseny, półkolonii i kolonii, czy też w mniejszym stop-
niu doposażali i remontowali szkoły. Uważamy jednak, że 
w sytuacji kiedy budżet nam na to pozwala, nie należy ogra-
niczać wydatków na ten cel, co nie oznacza, że nie dokładamy 
starań, aby wydatki te dokonywać gospodarnie. Myślę, że 
wyniki, jakie osiągają nasze szkoły na tle innych z naszego 
powiatu pokazują, że jest to słuszna droga.

 – Podsumowując, jak Pan ocenia wykonanie budżetu 
za 2013 r.

 – Bardzo dobrze. Pomimo znacznie niższych dochodów 
z PIT osiągnęliśmy dużą nadwyżkę, przy w pełni zrealizowa-
nych zadaniach. Szczególnie cieszy pozyskanie, jak wspo-
mniałem wcześniej 1 miliona zł z tytułu służebności przesyłu. 
W zeszłym roku uzyskaliśmy również pozytywną interpretację 
izby skarbowej, co do możliwości odliczenia podatku VAT od 
zakupionego budynku na rynku, czego efektem był jego zwrot 
w bieżącym roku w wysokości 140 tys. zł. n
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PrZegLąd Zadań reaLiZoWanych 
pRzEz MIASTO puSzCzyKOwO w 2013 ROKu
W maju br radni otrzymali do wiadomości jeden z ważniejszych tegorocznych dokumentów finansowych 
miasta – Wykonanie budżetu za 2013 r. to m.in. na jego podstawie będą decydowali o udzieleniu 
Burmistrzowi andrzejowi Balcerkowi absolutorium za ubiegły rok. na kolejnych 4 stronach echa 
Puszczykowa prezentujemy najważniejsze zadania realizowane w minionym roku za środki z budżetu miasta. 
Prezentacja została podzielona na 4 bloki tematyczne: edukację, kulturę, sport i inwestycje.

EDUKACJA
Edukacja w 2013 roku to nie tylko realizacja ramowych pla-

nów nauczania w szkołach i wysokie wyniki sprawdzianu klas VI 
i egzaminów gimnazjalnych.

To również rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów naszych 
szkół. Zgodnie z propozycjami dyrektorów szkół, miasto zapewni-
ło uczniom szkół podstawowych i gimnazjów bogaty wachlarz 
zajęć pozalekcyjnych do których zaliczyć należy: SKS , gimnasty-
kę korekcyjną, akrobatyczną, siatkówkę, koszykówkę. Nie zabrakło 
w szkołach kół matematycznych, informatycznych, fizycznych i ję-
zykowych. W ofercie znalazły się zajęcia plastyczne, dziennikar-
skie, teatralne, szachowe oraz muzyczne.

Uczniowie osiągnęli sukcesy w wojewódzkich konkursach 
przedmiotowych, w powiatowym konkursie ,,Ortograficzne potycz-
ki”, międzygminnym konkursie savoir-vivre „Obycie umila życie”. 
Uczniowie mogą się również pochwalić licznymi sukcesami sporto-
wymi w mistrzostwach lekkoatletycznych powiatu poznańskiego, 
awansem drużyny piłkarskiej do Finału Wojewódzkiego o Puchar 
Premiera D. Tuska. Z budżetu miejskiego finansowano zajęcia gim-
nastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych na poziomie eduka-
cji wczesnoszkolnej. Dołożono starań, aby uczniowie klas 1–3 
i szkolnych oddziałów przedszkolnych mieli możliwość korzystania 
z zajęć nauki pływania. Zajęcia prowadzone przez instruktorów oraz 
dojazdy na basen również finansowane były z budżetu miasta.

 W okresach zimowych ferii i wakacji letnich w szkołach orga-
nizowano półkolonie, których uczestnicy korzystali z zajęć sporto-
wych i komputerowych, wyjeżdżali na basen do kręgielni i kina. 
Pobyt dzieci na półkoloniach finansowany był przez rodziców oraz 
budżet miasta. W szkołach realizowano zgodnie z orzeczeniami 
i opiniami poradni psychologicznych godziny zajęć nauczania in-
dywidualnego i wspierającego. Dowożono do szkół dzieci ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dotowano pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach.
Opracowano na pdst. materiałów Urzędu Miejskiego

BIBLIOTEKA MIEJSKA IM. M. MUSIEROWICZ 
CENTRUM ANIMACJI KULTURY

XXI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Puszczykowie

Rok 2013 rozpoczęliśmy XXI finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Mieszkańcy Puszczykowa przyjęli zaproszenie do 
wspólnej zabawy i dzięki im otwartym sercom podczas kwestowa-
nia udało nam się zebrać kwotę 13. 900,52 zł.

Zenon Laskowik
W styczniu gościliśmy legendarnego Zenona Laskowika z pro-

gramem pr. „Chity dla prosperity”.
Krzysztof Respondek

W lutym do Puszczykowa zawitał Krzysztof Respondek – czło-
nek kabaretu RAK.

Dzień Kobiet 2013 w Bibliotece Miejskiej
Program ubiegłorocznego spotkania podzielony był na dwie 

części. W pierwszej – artystycznej – Panie wraz z gośćmi obejrza-
ły recital komediowy pt. „Gienia Z.” wykonany przez aktorkę Bo-
żenę Borowską wraz z akompaniamentem Jacka Skowrońskiego. 
Po recitalu nastąpiło otwarcie wystawy zdjęć pt. „Portret klasyczny, 
studyjny i eksperymentalny” autorstwa uczestników warsztatów 
fotograficznych, prowadzonych przez pana Włodzimierza Kowa-
lińskiego w naszej Bibliotece w styczniu. Druga część imprezy 
dotyczyła pielęgnacji zdrowia i urody.

Koncert operetkowy w Bibliotece Miejskiej
Na scenie Biblioteki Miejskiej po raz drugi już wystąpiła grupa 

Operus Arte (Dorota Makulec – sopran i Paweł Wytrążek – tenor), 
tym razem w koncercie zatytułowanym „Przeboye i jej czułe słów-
ka”. Artystom akompaniował Piotr Żukowski (piano) i w towarzy-
stwie konferansjera Piotra Stanisława.

Wystawa „Tysiąc kamieni na sto życzeń”
W czerwcu gościliśmy w Bibliotece mieszkankę Puszczykowa 

– panią Romę Zięmbę, autorkę wystawy „Tysiąc kamieni na sto ży-
czeń”. Jej pasją jest malowanie obrazów na butelkach oraz zdobienie 
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kamieni. Goście poznali również inne talenty pani Romy: ręcznie 
haftowane serwety oraz poezję. Zwiedzanie wystawy poprzedził 
koncert młodych utalentowanych puszczykowskich muzyków: Ad-
rianny Piotrowskiej (wiolonczela) oraz Stasia Kańskiego (piano).

Puszczykowska jesień Kulturalna 2013 r.
Ubiegłoroczną Jesień Kulturalną zainaugurował niezwykły 

koncert Edyty Geppert. Drugie spotkanie w ramach Puszczykow-
skiej Jesieni Kulturalnej miało akcent bluesowy. Specjalnie dla 
naszych mieszkańców wystąpił Sławek Wierzcholski i Nocna 
Zmiana Bluesa. Siódmą odsłonę Puszczykowskiej Jesieni Kultural-
nej zakończył recital Olgii Bończyk.

Tydzień Bibliotek 2013
Centralnym punktem Tygodnia Bibliotek był Festiwal na Ryn-

ku „Kreatywna Biblioteka – Kreatywne Puszczykowo”, którego 
gościem specjalnym była aktorka Małgorzata Pieńkowska. Na sce-
nie wystąpiły dzieci, młodzież oraz dorośli rozwijający swoje pasje 
w Bibliotece Miejskiej. Ich występ poprzedził koncert Ani Ilmino-
wicz – podopiecznej fundacji Anny Dymnej. Na płycie rynku mnó-
stwo atrakcji (m.in. dmuchaniec i kącik z malowaniem buziek) 
znalazły dzieci. Zabawę zorganizowali animatorzy z firmy Zimow-
ska.pl, Kids Club, i Przedszkole Floh. Ogromnym zainteresowa-
niem cieszył się Kiermasz Używanej Książki. Do świętowania 
dołączyła się również Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie 
poprzez pokaz udzielania pierwszej pomocy. Całości towarzyszyła 
firma MK Cafe, sponsorująca kawę oraz firma Limaro częstująca 
świeżo upieczonymi ciasteczkami.

Do ogólnopolskiego święta bibliotek przyłączyły się również 
okoliczne sklepy i firmy organizując bardzo ciekawe warsztaty dla 
dzieci i włączając się w Familijną Grę na Rynku. W trakcie Tygo-
dnia Bibliotek zorganizowano Bal na literkę B i M. Przybyłe dzieci 
prezentowały ciekawe przebrania, których nazwa rozpoczynała się 
na literkę B i M.

Jarosław Kret
16 maja gościem Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie był Ja-

rosław Kret.
Akademia Seniora

Rok 2013 był dość intensywny dla Studentów Akademii Senio-
ra. Zimowy semestr zainaugurowany został pod hasłem „Dzień 
Języków Obcych”. Swoje prace –zdjęcia przyrody chętnie prezen-
towali również podopieczni pana Remigiusza Niezgódki. Studenci 
Akademii Seniora ze śpiewem na ustach witali kalendarzową wio-
snę, a letni semestr zakończyli fantastycznym koncertem piosenki 
rosyjskiej, po którym odbył się wernisaż prac Seniorów wykona-
nych podczas zajęć malarskich z panią Agnieszką Jagiełło.

Po przerwie wakacyjnej, nowy semestr rozpoczął wybitny pol-
ski językoznawca – prof. Bralczyk. Wykładowi towarzyszył werni-
saż prac pani Marii Gostylli-Pachuckiej pt. „Muzyczne tkaniny”. 
W kalendarz wydarzeń Akademii Seniora na stałe wpisał się wie-
czór Andrzejkowy.

Oferta Biblioteki dla Dzieci:
Zajęcia warsztatowe dla dzieci

W Bibliotece Miejskiej prężnie działają grupy warsztatowe dla 
dzieci. Stale dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia taneczne: 
balet i hip hop oraz zajęcia gitarowe. Ubiegłoroczne efekty pracy 

dzieci podziwiać mogli rodzice, przyjaciele i pozostali mieszkańcy 
Puszczykowa przy okazji różnych imprez organizowanych w mie-
ście: WOŚP, Festiwal na Rynku, Dni Puszczykowa. Istnieje też 
ogromna grupa dzieci utalentowanych plastycznie. W 2013 r. 
ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia Esy Floresy, pro-
wadzone przez Agnieszkę Jagiełło.

Wernisaże prac dzieci
Od połowy ubiegłego roku Czytelnia Biblioteki Miejskiej stała 

się miejscem wystaw prac niezwykle zdolnych puszczykowskich 
dzieci. Pierwsi spośród artystów prezentowali swoje działa Filip 
Cierzyński – interesujący się ptakami oraz Tymek Dydowicz – pa-
sjonujący się smokami. Po nich różnorodność swoich zaintereso-
wań pokazała Natasza Leśków oraz Magda i Mikołaj Lipińscy.

Lekcje biblioteczne
Biblioteka Miejska współpracuje z placówkami edukacyjnymi 

mieszczącymi się na terenie naszego miasta. Najmłodsi uczestniczą 
m.in. w zajęciach czytania bajek, wydarzeniach z okazji Tygodnia 
Bibliotek czy Światowego Dnia Pluszowego Misia.

Spotkania z Teatrem dla Dzieci
Przez cały rok 2013 ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 

teatrzyki dla dzieci. Raz w miesiącu odbywał się spektakl w godzi-
nach przedpołudniowych, przeznaczony dla dzieci z przedszkoli 
i szkół podstawowych, a także w godzinach popołudniowych, na 
który przychodziły dzieci wraz z rodzicami i opiekunami.

Baśnie Właśnie – Spotkania z Bajarką
Od października 2013 r. raz w miesiącu, Martyna Rubinowska, 

należąca do grupy „Baśnie Właśnie”, wraz z muzykiem spotyka się 
z dziećmi, by w towarzystwie dźwięków ciekawych instrumentów 
opowiadać baśnie z różnych miejsc na świecie.

Ferie zimowe i warsztaty w wakacje letnie
Przerwy wakacyjne w zajęciach szkolnych nie oznaczają prze-

rwy w pracy BM CAK. W ubiegłym roku przebiegały pod hasłem 
„Kto w Bibliotece w ferie zostaje, ten świat cały poznaje”. W sierp-
niu dzieci spędziły „Wakacje z Tuwimem”.

W 2013 r. w do Biblioteki Miejskiej (z filą) zapisanych było 
1527 czytelników, którzy zanotowali 35 651 wypożyczeń.

Całość działań Biblioteki przełożyła się na zajęcie IV miejsca 
w trzecim Rankingu Bibliotek, przeprowadzonym przez Rzeczpo-
spolitą i Instytut Książki. Dotyczył on gmin wiejskich, wiejsko-
-miejskich oraz miast mających mniej niż 15 tys. BMCAK
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Budowa ulicy Sportowej
W zakres robót związanych z tą inwestycja wchodziła budowa 

ulicy na odcinku 165 m. wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Ko-
ścielnej do nawrotki znajdującej się za marketem Biedronka oraz 
budowa kanalizacji deszczowej. W związku z budową tej ulicy 
powstało także 31 dodatkowych miejsc parkingowych. Prace te 
zakończyły inwestycje Rynku, a w przyszłości umożliwią połącze-
nie ul. Sportowej z ul. Poznańską.

Budowa ulicy Śląskiej i Środkowej
W ramach tej inwestycji wykonano około 1300 metrów bieżących 

nowych nawierzchni wraz z chodnikami. W zakres prac wchodziło 
także wykonanie kanalizacji deszczowej. Wybudowany odcinek ulicy 
Śląskiej ma około 1000 metrów. Oprócz nowej nawierzchni położono 
w niej także kanalizację deszczową. Projekt przewidywał ponadto bu-
dowę pompowni gwarantującej właściwe odprowadzenie wód deszczo-
wych z tego rejonu miasta do istniejącego systemu kanalizacyjnego.

Na ulicy Środkowej zakres prac drogowych realizowany był na ok. 
300 metrowym odcinku. Na wniosek mieszkańców drogowcy wyko-
nali jeszcze progi zwalniające, których pierwotnie nie planowano.

CENTRuM ANIMACJI SpORTu
Wzorem lat ubiegłych również w 2013 r. centrum 
animacji Sportu dbało o zapewnienie mieszkańcom 
Puszczykowa możliwości aktywnego spędzenia 
wolnego czasu. Zorganizowano wiele imprez 
sportowych, lig oraz zajęć.

Już w styczniu przy ul. Kościelnej wylano lodowisko naturalne. 
Użytkownicy mieli możliwość wypożyczenia łyżew, a także ich 
ostrzenia. Wstęp na lodowisko był bezpłatny.

Podczas ferii zimowych zorganizowano dwa turnusy sporto-
wych półkolonii, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2. 
Uczestnikami były w pierwszym tygodniu dziewczęta, w drugim 
chłopcy z puszczykowskich szkół. Oprócz tego w salach gimna-
stycznych – w godzinach popołudniowych zorganizowano zajęcia 
sportowe dla dzieci.

Podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy CAS był or-
ganizatorem rajdu Nordic Walking. Oprócz tego rajdu odbyły się 
jeszcze trzy inne rajdy – w kwietniu, czerwcu oraz w grudniu.

W styczniu, lutym i marcu toczyły się rozgrywki Puszczykow-
skiej Ligi Piłki Siatkowej sezonu 2012/2013. W tym roku do rozgry-
wek stanęło siedem drużyn. Kolejny sezon PLPS rozpoczął się w paź-
dzierniku i trwał do marca 2014. Na przełomie lutego i marca toczy-
ło się wiele rozgrywek szkolnych, które stanowiły eliminacje miejskie 
do zawodów powiatowych, rejonowych i wojewódzkich. Rozegrano 
mecze w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną. W Puszczykowie od-
był się również półfinał powiatu w piłce nożnej gimnazjów.

zAdANIA INwESTyCyJNE Budowa chodnika przy ulicy Sobieskiego (między Studzienną 
a Przy Murze)

Na odcinku o długości 215 metrów wykonano chodnik o na-
wierzchni z kostki betonowej typu poz bruk.

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3
przy ul. Przyszkolnej 1

Przedszkole nr 3 przy ul. Przyszkolnej przeszło gruntowny re-
mont. W ramach tej inwestycji wykonano: impregnację ognio-
ochronną i przeciwgrzybiczną konstrukcji dachu, wymieniono 
dach na całym obiekcie. W zakres prac wchodził ponadto remont 
całej elewacji budynku wraz z jej odmalowaniem. Ekipy remonto-
we przemurowały także kominy, wymieniły drzwi główne. Wymia-
na objęła także okna w piwnicach. Z uwagi na zawilgocenie ścian 
piwnicznych praktycznie na całym obwodzie ułożono opaski wokół 
budynku (na terenie nieutwardzonym).

Przebudowa budynku przy ul. Niwka Stara 8A
Przebudowa pozwoliła na przygotowanie 6 mieszkań socjal-

nych. Pow. użytkowa tego obiektu wynosi 172,32 m2. W zakres 
prac weszła: budowa ścian działowych, posadzek, ocieplenia ścian 
zewnętrznych, montaż okien plastikowych, inst. elektrycznej, wo-
dociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej. W kosztach przebudowy 

W marcu Centrum Animacji Sportu zorganizowało także tur-
niej mini piłki siatkowej, podczas którego mogli rywalizować naj-
młodsi sportowcy naszego Miasta.

Kolejną ligą, która trwała od marca do maja była Puszczykow-
ska Liga Tenisa Stołowego. Amatorzy tego sportu spotkali się na 
trzech turniejach, podczas których rywalizowali o wejście do naj-
lepszej ósemki, która rywalizowała w turnieju MASTERS, kończą-
cym rozgrywki.

Od marca pracownicy CAS zajmowali się także przygotowa-
niem i organizacją kolonii letnich dla dzieci. Odbyły się one 
w Mrzeżynie nad morzem. Centrum Animacji Sportu koordynowa-
ło cały projekt od początku do końca.

18 maja odbyła się duża impreza biegowa wraz z towarzyszą-
cym jej piknikiem sportowym. Centrum Animacji Sportu włączyło 
się do akcji „Polska biega”. Gościem specjalnym był Rafał Wieru-
szewski – reprezentant Polski w biegach sztafetowych oraz indy-
widualnych na 400 m. Centrum Animacji Sportu zaprosiło również 
do rywalizacji brydżystów. Zorganizowano cztery turnieje brydża 
sportowego. Frekwencja jak zwykle była bardzo duża.

Kwiecień obfitował w wiele rozgrywek piłki nożnej. Na Or-
liku odbył się Wielkopolski Turniej Orlika. Puszczykowo odwie-
dziły drużyny ze Swarzędza, Stęszewa i Rogalinka. Rozpoczęła 
się też Puszczykowska Liga Piłki Nożnej dla szkół podstawo-
wych i gimnazjów. Finały ligi rozgrywane były podczas Dni 
Puszczykowa.

Na kortach Centrum Animacji Sportu przy ulicy Kościelnej 
rozpoczął się w maju turniej tenisowy Grand Prix, który trwał do 
jesieni. Tenisiści rozgrywali mecze w kategorii singla mężczyzn. 
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partycypował Bank Gospodarstwa Krajowego, który wyłożył 40 % 
sumy potrzebnej na remont.

Przebudowa mieszkania w Szkole Podstawowej nr 2
na świetlicę szkolną

W budynku przy SP nr 2 zaadoptowano na potrzeby świetlicy 
szkolnej mieszkanie komunalne. Świetlica zyskała osobne wejście 
i swój węzeł sanitarny. Zakres prac obejmował też wymianę stolar-
ki, wykonanie ścian działowych i instalacji: wod-kan, co, elek-
trycznej.

Budowa sieci wodociągowej na ulicy Myśliwskiej
Budowa sieci wodociągowej z rur PE 180, długość 111 m.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Miętowej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200, długość 91 m.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Myśliwskiej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 250, długość169 m.

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mazurskiej
Na tym placu zabaw w roku 2012 wykonano ogrodzenie o dł. 

183,8 m. Natomiast w roku 2013 – dokończono realizację instalu-

jąc urządzenia zabawowe: huśtawkę „ważkę”, huśtawkę wahadło-
wą, piaskownicę z plandeką, kiwak „koń” .

Remont budynku przy ul. Poznańskiej 36
Remont tego obiektu, w którym funkcjonuje przychodnia zdro-

wia pozwolił na wygospodarowanie 6 mieszkań, do których prze-
prowadzili się mieszkańcy budynku przy ul. Poznańskiej 26 tzw. 
Mimozy. Przedtem w budynku nie było, bowiem mieszkań. W za-
kres prac weszła: wymieniana pokrycia dachowego wraz z ocieple-
niem dachu, ocieplenie elewacji, wymianę stolarki oraz wszystkich 
instalacji wewnątrz budynku.

Na pdst. Informacji Referatu Inwestycji i zamówin Publicznych UM

Zaś podczas Dni Puszczykowa do rywalizacji zaprosiliśmy również 
miksty oraz męskie deble.

Od maja trwały prace przygotowawcze, związane ze sportową 
częścią Dni Puszczykowa. Opracowano harmonogram imprez spor-
towych, rozpoczęto prace nad regulaminami poszczególnych roz-
grywek, wykazem nagród, zapewnieniem obsady sędziowskiej. 
Ogółem sportowa część Dni Puszczykowa obejmowała rozgrywki 
w piłce nożnej, koszykowej, siatkówce plażowej, tenisie ziemnym 
i stołowym, badmintonie i speedbadmintonie, brydżu i szachach.

W czerwcu odbyła się pierwsza Spartakiada Przedszkolaka. 
Pracownicy CAS i BMCAK odwiedzili puszczykowskie przedszko-
la, gdzie organizowali konkurencje sportowe dla najmłodszych. 
Wszystkie dzieci, które wzięły udział w Spartakiadzie otrzymały 
medale – oczywiście złote. Zaangażowało się w ten projekt bardzo 
wiele osób, włącznie z dyrektorami przedszkoli, wychowawcami, 
pracownikami CAS i BMCAK.

Podczas wakacji letnich odbyło się wiele zajęć i imprez. Zaję-
cia sportowe dla najmłodszych, Wakacyjna Liga Siatkówki Plażo-
wej, zajęcia na salach gimnastycznych, zajęcia jogi na otwartym 
powietrzu, warsztaty tenisowe, zajęcia szachowe.

Pod koniec sierpnia odbyły się półkolonie „Sportowy Koniec 
Wakacji”. Obfitowały w wiele zajęć sportowych, warsztaty teniso-
we, zajęcia na orlikach, wycieczki piesze. Wszystkie dzieci otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy, a w konkurencjach sportowych nagro-
dzono dzieci medalami.

Latem – po raz pierwszy na terenie CAS – odbyły się trzy se-
anse Kina Letniego. Zaprosiliśmy mieszkańców na komedie, kino 
sensacyjne i na bajki. Zaś na zakończenie wakacji, w ostatni dzień 
sierpnia puszczykowianie bawili się na dyskotece na wolnym po-
wietrzu.

11 sierpnia zaprosiliśmy amatorów biegania do udziału w Bie-
gu Puszczykowskim po lasach otaczających Puszczykowo.

Jesienią rozpoczęliśmy kolejny sezon sportu szkolnego. Od 
września do grudnia odbyły się eliminacje miejskie w kategorii 
szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych w następujących 
dyscyplinach: tenis stołowy, piłka nożna halowa, piłka siatkowa, 
biegi przełajowe sztafetowe, biegi przełajowe indywidualne.

Przez cały rok 2013 roku odbywały się cykliczne zajęcia orga-
nizowane przez CAS: Nordic Walking, zajęcia jogi, tenisa stołowe-
go oraz street workout.

Przez cały rok Centrum Animacji Sportu zaprasza do aktywne-
go wypoczynku i uczestnictwa w organizowanych imprezach.

Wszystkie szczegóły na stronie www.caspuszczykowo.pl
 /cas/jh
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inwestycje

ruSZyŁa BudoWa uL. jaStrZęBiej
Zgodnie z harmonogramem ruszyły prace związane z budową ulicy 
jastrzębiej. ekipy drogowców rozpoczęły prace na całym odcinku. 
najpierw na niemal całej długości, ale tylko po jednej stronie położono 
chodnik z kostki typu pozbruk.

Dzięki temu puszczykowianie, mający 
tam swoje posesje, mogą poruszać się bez 
konieczności wchodzenia na „plac budo-
wy”. W maju rozpoczęto też budowę insta-
lacji kanalizacji deszczowej.

W zakres prac na ul. Jastrzębiej wcho-
dzi budowa nowej nawierzchni z kostki 
typu pozbruk, chodników po obu stronach 
ulicy oraz zjazdów do posesji na odcinku 
około 300 metrów. Jezdnia i chodniki będą 
wykonane ze spadem do osi jezdni, gdzie 
zostaną zamontowane studzienki kanaliza-
cyjne. Aby stworzyć z ulicy Jastrzębiej wy-
godny i szeroki trakt, chodnik będzie pod-
niesiony w stosunku do jezdni tylko o kilka 
centymetrów. Dzięki temu, matki z wózka-
mi czy rowerzyści nie będą mieli proble-
mów z wjeżdżaniem na trotuar.

Budowana kanalizacja deszczowa, zo-
stanie wyprowadzona w rejon ul. 3 Maja, 

do powstającego tam separatora i poletka 
rozsączającego. Na nim przez system spe-
cjalnych rur podczyszczone wody opadowe 
będą przesączały się do gruntu.

Prace związane z budową ulicy Jastrzę-
biej potrwają do końca czerwca.

ulica Magazynowa
Miasto rozstrzygnęło już także przetar-

gi na realizacje kolejnych ulic. Zgodnie 
z rankingiem ulic przeznaczonych do budo-
wy kolejnymi arteriami, które będą realizo-
wane w najbliższym czasie są ulica Maga-
zynowa i Zaułek.

Ulicę Magazynową będzie budowała 
firma Michałkowski. Na około 230 metro-
wym odcinku zostanie położona nawierzch-
nia z kostki typu pozbruk. Na szerszym 
odcinku ulicy powstanie także chodnik. 
Natomiast na węższym ulica będzie funk-

cjonowała, jako pieszo-jezdnia. Zakres prac 
na tej ulicy obejmuje również budowę ka-
nalizacji deszczowej. Zgodnie z harmono-
gramem zakończenie prac powinno nastą-
pić do końca lipca tego roku. Budowa bę-
dzie kosztowała 348 tys. zł.

ulica Zaułek
Kolejną drogową inwestycją miasta jest 

ulica Zaułek. To najkrótsza z zaplanowa-
nych do realizacji ulic – liczy ona, bowiem 
około 100 metrów. Wykonawca, którym 
jest firma Anna z Gniezna wykona w ra-
mach tego zadania nawierzchnię z kostki 
typu pozbruk oraz przykanaliki. Także ta 
ulica zostanie zrealizowana w formie pie-
szo-jezdni. Koszt tego zadania wyniesie 
150 tys. zł.

W najbliższym czasie miasto ogłosi 
przetarg na budowę ulicy Bocznej. red

Budują BoiSko WieLoFunkcyjne
na budowie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią praca 
wre. kiedy zamykaliśmy numer boisko miało już ułożona spodnią 
warstwę elastyczna, a pracownicy przygotowywali się do wylania 
wierzchniej kolorowej nawierzchni.

Realizowane boisko, na które miasto uzyskało dofi-
nansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, jest częścią 
kompleksu, który powstaje na terenie, określanym przez 
puszczykowian najczęściej „starym MOSiR-em”. Po wie-
loletnich dyskusjach i wielu prezentowanych koncepcjach, 
prace ruszyły wreszcie z miejsca. Równocześnie powstają 
boiska i obiekty, które za kilka lat stworzą wspaniała bazę 
rekreacyjno-sportową dla mieszkańców i turystów.

Oprócz obiektów powstających na terenie wydzierżawionym przez miasto prywat-
nemu inwestorowi (piszemy o tym obok), na pozostałej części powstaną: boiska wielo-
funkcyjne i do siatkówki plażowej, teren do nauki gry w golfa, górka dla zjeżdżania na 
sankach a latem rowerach crossowych, siłownie pod chmurką. Wszystko połączone 
zostanie utwardzonymi ścieżkami, po których będą mogli także jeździć rolkarze.

 Plan zagospodarowania przewiduje miejsca rekreacyjne, w których można będzie 
zagrać w tenisa stołowego czy szachy na świeżym powietrzu, urządzić spotkanie przy 
grillu, ognisku.

Planowane są miejsca wypoczynkowe dla spacerowiczów, a docelowo przewiduje 
się również mini-skate park. red

NOwE KORTy NA CAS
Zgodnie z harmonogramem na 
terenie centrum animacji Sportu, 
w miejscu starych, odkrytych 
kortów powstały trzy nowe. 
Puszczykowianie już z nich 
korzystają.

Boiska do tenisa zostały zrealizowane 
w ramach inwestycji prowadzonej przez spół-
kę My Sport. Korty są tylko jednym z elemen-
tów tego dużego przedsięwzięcia. Na tym te-
renie wybudowana zostanie także m.in. wielo-
funkcyjnej hala sportowa z kortami i zaple-
czem socjalno-fitnessowym i gastronomicz-
nym, pole do mini golfa, zaplecze noclegowe. 
Podczas rokowań prowadzonych przez komi-
sję dodatkowo uzgodniono, że najpóźniej od 
sezonu 2016/2017 na jednym z kortów 
w okresie zimowych będzie funkcjonowało 
kryte lodowisko, a od sezonu 2015/2016 
w okresie jesienno-zimowym kryte boisko do 
piłki nożnej. red
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StudenteM Być …
w kwietniu uczniowie Gimnazjum 
nr 2 kolejny już raz uczestniczyli 
w zajęciach dydaktycznych XVii 
Poznańskiego Festiwalu nauki 
i Sztuki. tym razem gimnazjaliści 
udali się na wydział nauk 
geograficznych i geologicznych 
uaM, gdzie mogli sami wybrać 
tematykę wykładów i warsztatów.

Na początek wysłuchali wykładu 
o wyprawach do Amazonii podczas pory 
suchej oraz deszczowej. Wykład urozma-
icony był pięknymi zdjęciami fauny i flo-
ry tamtego regionu. Dzięki temu poznali 
okazy, których nigdy nie spotkamy w na-
szej szerokości geograficznej. Oprócz 
środowiska przyrodniczego, poznali też 
architekturę wielkiego miasta brazylij-
skiego – Manaus. To niesamowite jak na 
obszarze lasów równikowych „wyrosło” 
miasto zwane „sercem Amazonii” lub 
„Paryżem Dżungli”. Zaskakujący jest tu 
kontrast między bogactwem i nędzą, tak 
bardzo typową dla Brazylii – perełki ar-
chitektury obok drewnianych domów 
zbudowanych na obszarach zalewowych.

Ciekawe były też wykłady o wulka-
nach jako sile niszczycielskiej i zara-
zem twórczej oraz o tornadach w Pol-
sce. Ich tematem były mechanizmy po-

wstawania tornad oraz to, jak określa 
się jego siłę.

Uniwersytet zaproponował również 
pokazy oraz konkursy. Na zajęciach 
,,Postaw na geografię” oprócz obejrze-
nia prezentacji multimedialnej młodzież 
odpowiadała na pytania sprawdzające 
nie tylko ich gimnazjalną wiedzę, ale 
i również tę zdobytą w tym dniu a doty-
czącą wulkanów, pogody, orogenezy. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzyma-
li ciekawe nagrody.

Zainteresowaniem cieszyły się też 
warsztaty :,,Ropa i gaz, czyli jak zostać 
szejkiem naftowym”, ,,Daj się wkręcić” 
czyli metody badań geologicznych, ,,GIS 
– mapy w komputerze dla każdego’’ czy 
,,Z mikroskopem wśród skał i drzew”.

Podczas tych zajęć gimnazjalistom 
zaproponowano zwiedzenie pracowni 
dendrochronologicznej i mikromorfologii 
osadów, a także wykonanie preparatów 
mikroskopowych drewna krzewinek ark-
tycznych przywiezionych z Grenlandii.

Jednak najciekawsze były warsztaty 
pod tytułem ,,Świat minerałów”, które 
odbyły się na terenie Pracowni Muzeum 
Ziemi, w którym oglądano nie tylko ka-
mienie szlachetne i ozdobne, ale też ska-
mieliny – na przykład fragmenty kręgo-
słupa i ząb mamuta bądź słonia leśnego. 
Tam wyjaśniano jak klasyfikuje się skały, 
co to jest skala Mohsa, jak dzielimy krze-

Bywa tak, że w gimnazjum nr 2 w Puszczykowie zajęcia dydaktyczne 
odbywają się nawet nocą.

miany, co kryje się pod nazwą ,,sokole 
oko”, czy ,,złoto głupców’. Niektórzy po 
raz pierwszy zobaczyli jak wygląda cza-
roid, labradoryt, malachit czy nawet dia-
ment. Zachwyt wzbudzała również boga-
tą kolekcja dolnośląskich agatów.

Po obejrzeniu najcenniejszego i naj-
większego w Polsce (należącego tak 
naprawdę do każdego z nas, ponieważ 
jest własnością Skarbu Państwa) mete-
orytu znalezionego w 2012 r. niedaleko 
muzeum na terenie Rezerwatu Meteoryt 
Morasko, ważącego 261,8 kg, oraz in-
nych nieco mniejszych meteorytów 
z kolekcji, gimnazjaliści dowiedzieli się 
jeszcze jak klasyfikuje się meteoryty, 
czy zobaczyli jak wyglądają i jak po-
wstają regmaglipty na ich powierzchni.

Dzięki Festiwalowi gimnazjaliści 
poczuli się na uczelni jak prawdziwi stu-
denci, ale nie żal było wracać do naszej 
szkoły, ponieważ każdy z nich wie, że 
może za parę lat zagościć tu na dłużej.

 Anna Czombik

NAuKI NIGdy Za WieLe

Tym razem udział właśnie w takich za-
jęciach wzięła klasa 1A. Uczniowie po-
wtórnie przybyli do szkoły, by spędzić 
w niej NOC NAUKOWCÓW, która trwała 
od godz. 19.30 do 7.30 rano.

Gimnazjaliści najpierw urządzili w jed-
nej z sal lekcyjnych ,,SPARTAŃSKI BI-
WAK”, po wykonaniu tego zadania czekała 
już na nich smaczna kolacja przygotowana 
przez restaurację Orangeria. Pełni sił, zmie-
rzyli się z „naukowymi” wyzwaniami. 
Uczestniczyli w zajęciach z języka polskie-
go – rozwiązywali kalambury, tworzyli naj-

różniejsze, czasem bardzo zadziwiające, 
opowiadania. Natomiast z matematyki mu-
sieli wykazać się logicznym myśleniem, 
a nawet sprawnością fizyczną. Odbył się 
również maraton konkursów zoologicznych 
– uczniowie odpowiadali mimo późnej pory 
na ponad sto pytań testowych i otwartych.

W dwóch SALACH KINOWYCH były 
jednocześnie wyświetlane ciekawe i intere-
sujące filmy. O godzinie 3.00 – niespo-
dzianka – spotkanie z labradorem retrieve-
rem. Chętni uczniowie poszli z psią obsta-
wą na spacer. Rano doprowadziliśmy sale 

szkolne do porządku. Noc była niezwykła 
i co najważniejsze minęła bezpiecznie.

Dziękujemy nauczycielom za poświę-
cony czas, przygotowanie zajęć oraz opiekę.

Anna Czombik 1A
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„PoZnaWaLi kraje unii euroPejSkiej 2014”

SaVoir – ViVre nie Ma dLa nich tajeMnic
5 maja 2014r. w hotelu Park nad Maltą w Poznaniu, odbył się finał 
X edycji Międzygminnego konkursu „obycie umila życie”, którego 
celem jest propagowanie prawidłowych norm towarzyskich 
obowiązujących w kulturalnym świecie. uczestniczyły w nim 
3-osobowe drużyny reprezentujące Szkoły Podstawowe i gimnazja 
z gminy śrem, Mosina i Puszczykowo.

Nasze miasto reprezentowały dwie 
szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 w składzie: 
Maja Chudziak z kl. VIa, Alicja Konik z kl. 
VIb i Hubert Majewski z kl. VIb oraz Gim-
nazjum nr 1 w składzie: Joanna Przybysz, 
Paula Lewandowska i Wiktoria Michałow-
ska (opiekunka Beata Łukowiak).

Reprezentanci Puszczkowa spisali się 
fantastycznie. Uczniowie klas szóstych za-
jęli 1. miejsce a gimnazjalistki wywalczyły 
2. miejsce. Laureaci otrzymali nagrody 
i dyplomy.

Na widowni naszych zawodników do-
pingowały koleżanki z klasy VIA i VIB. 
Konkurs ma charakter zarówno teoretyczny 
jak i praktyczny. Uczestnicy tegorocznej 
edycji konkursu nie mieli łatwego zadania. 
Najpierw zawodnicy odpowiadali na pyta-

nia teoretyczne np. Co to są złote gody? 
Jaka jest różnica miedzy wodą toaletową 
a wodą perfumowaną? Co to jest szmizjer-
ka? W jaki sposób jemy sushi? Następnie 
zawodnicy musieli podać nazwisko autora 
i tytuł utworu literackiego czytanego przez 
gościa konkursu aktora – Mieczysława Hry-
niewicza. Kolejne zadanie polegało na po-
daniu nazwy i z jakiego kraju Europy po-
chodzą różne potrawy. Potem przyszedł 
czas na część praktyczną. Uczestnicy po 
obejrzeniu scenki „Lotnisko” musieli wska-
zać zachowania, które nie były zgodne ze 
sztuką savoir-vivre. Innym zadaniem prak-
tycznym było rozpoznanie tańców standar-
dowych i latynoamerykańskich (motywem 
przewodnim konkursu była 10 rocznica 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej).

Konkurs „Obycie umila życie” to dobra 
zabawa i zdrowa rywalizacja.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Wiesława Walkowiak

8 maja 2014 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczy-
kowie wrzało od emocji. Z okazji dnia unii europejskiej uczniowie klas 0-iii 
wzięli udział w konkursie pt. „Poznajemy kraje unii europejskiej 2014”.

Wcześniej każda klasa wylosowała jed-
no z państw Unii Europejskiej, a następnie 
reprezentowała ten kraj podczas zawodów 
sportowych. Przygotowano pięć konkurencji 
w czterech kategoriach wiekowych: klasy 0, 
klasy I, klasy II, klasy III. Jury oceniało nie 
szybkość wykonanego zadania, ale to, jak 
uczniowie ze sobą współpracowali i czy ćwi-
czenie zostało wykonane przez całą klasę 
poprawnie. Sędziowie przyznając punkty 
poszczególnym klasom brało również pod 
uwagę, czy uczniowie startowali w barwach 
narodowych reprezentowanego kraju oraz 
przygotowane przez uczniów maskotki Unii 
Europejskiej. Trzyosobowa komisja konkur-
sowa, Pani Katarzyna Stachowska, Weronika 
Grzelka i Wiesława Walkowiak miały bardzo 

trudne zadanie. Ostatecznie przyznały nastę-
pujące nagrody: Puchary za zajęcie I miejsca 
w konkurencjach sportowych w kategorii 
klas 0 – klasie 0b, w kategorii klas I – klasie 
Ia, w kategorii klas II – klasie IIc i w katego-
rii klas III – klasie IIIc. Po zsumowaniu 
wszystkich punktów okazało się że: I miej-
sce w konkursie „Poznajemy kraje Unii Eu-
ropejskiej 2014” zajęła klasa – Ia, II miejsce 
– zajęły klasy III b i IIIc,a III miejsce zajęły 
klasy IIb i IIc.Tego samego dnia wręczono 
dyplomy i nagrody uczestnikom konkursu 
plastycznego „Pocztówka z wakacji”. I miej-
sce za przygotowanie widokówki przedsta-
wiającej charakterystyczne miejsce z dowol-
nie wybranego kraju Unii Europejskiej 
otrzymała Maja Marcinkowska z klasy IIIb. 

II miejsce zajęła Alicja Golańska z klasy III 
b. Przyznano dwa trzecie miejsca i zajęły je: 
Alicja Niedbała i Cecylia Kurpaska z klasy 
IIc .Wyróżnienia otrzymali : Jan Hanćko-
wiak z klasy IIIc i Jakub Woźny z klasy IIIb. 
Wszystkie prace były bardzo ciekawe, dlate-
go wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy za udział i symboliczne upominki.

Konkursy objęła swoim patronatem Po-
słanka do Parlamentu Europejskiego Sido-
nia Jędrzejewska n
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ucZennice „dWójki” najLePSZe W PoWiecie

PoLSka i Francja raZeM W euroPie
„a to jest dla mnie Francja właśnie” w lutym 2014 r., 
pod takim tytułem dom Bretanii w Poznaniu ogłosił 
konkurs plastyczny. W konkursie wzięły udział dzieci 
ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z Wielkopolski. 3 kwietnia 
odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom 
konkursu.

W ścisłym finale znalazło się 145 prac w różnych techni-
kach plastycznych, wśród nich byli także reprezentanci Sto-
warzyszenia Puszczykowo-Chateaugiron.

Dzieci biorące udział w konkursie wykazały się niezwykłą 
wyobraźnią i zdolnościami artystycznymi, stosując wiele 
skomplikowanych technik (akwarele, wycinanki, kolaże, olej). 
W wyróżnionych pracach jury doceniło ciekawe skojarzenia 
i metafory łączące Polskę i Francję. Najmłodsza 8-letnia 
uczestniczka konkursu zachwyciła wszystkich pracą pt. Miłość.

Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron reprezento-
wane było przez 5 dzieci w wieku 8-14 lat. 8-letnia Marysia, 
8-letni Maciej, 10-letnia Ida, 11-letni Marcin i 14-letnia Mar-
ta otrzymały pierwszą nagrodę w kategorii prac zbiorowych. 
Oprócz satysfakcji, wyróżnień i podziękowań dzieci wróciły 
do domu z ciekawymi nagrodami.

Dużą chlubą dla Stowarzyszenia Puszczykowo-Chateaugi-
ron było wyróżnienie za wkład w propagowaniu języka i kul-
tury francuskiej wśród dzieci i młodzieży w Puszczykowie.

Wszystkich zainteresowanych działalnością naszego Sto-
warzyszenia, językiem i kulturą francuską zapraszamy do 
naszego grona. Elżbieta Mikołajczyk

uczennice SP nr 2 z Puszczykowa zwyciężyły w powiatowym konkursie z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy: „Wiem jak ratować życie”, którego organizatorem był rejonowy oddział Polskiego czerwonego 
krzyża w Poznaniu. konkurs, skierowany do uczniów klas piątych szkoły podstawowej, miał na celu 
wykształcenie nawyku udzielania pomocy potrzebującym oraz propagowanie idei niesienia pierwszej 
pomocy wśród dzieci.

Po odbyciu cyklu zajęć teoretyczno-praktycznych w naszej placówce, 
uczniowie klas piątych SP2 w Puszczykowie zgłosili chęć udziału w konkursie, 
który odbył się 3 kwietnia 2014 r. w Gimnazjum nr 43 w Poznaniu. Zespół na-
szych dziewcząt w składzie: Emma Maciejewska, Maja Łukowska, Alicja Lis 
i Anna Prendke pokonał aż 11 drużyn z powiatu poznańskiego, zajmując upra-
gnione 1 miejsce.

Dziewczęta bezbłędnie rozwiązały część teoretyczną oraz wykazały się do-
skonałymi umiejętnościami w części praktycznej, na którą składały się 3 zada-
nia: wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zaprezentowanie pozycji 
bocznej ustalonej oraz unieruchomienie kończyny górnej.

Zwycięskiej drużynie serdecznie gratulujemy!
Katarzyna Noculak-Sztucka

CzAROdzIEJSKI zAMEK
Od maja w miejsce Przedszkola FLOH przy ul. Czarnieckiego w Puszczykowie działa nowe przedszkole – Czaro-
dziejski Zamek. Placówka zarejestrowana jest jako przedszkole publiczne, prowadzone przez spółkę Smartplanet. 



adaPtacja BiBLioteki 
NA FINISzu

Zgodnie z planem prace związane z adaptacją budynku 
na rynku na Bibliotekę Miejską dobiegają końca. Wyko-
nawca prac wkroczył już w ostateczny etap realizacji.

Kilka miesięcy temu, w przetargu wyłoniony został także 
dostawca wyposażenia biblioteki. Do końca maja nowocze-
sne meble i sprzęty dotrą do naszego miasta i zostaną zamon-
towane w budynku. Wtedy będzie można rozpocząć przeno-
siny księgozbioru i wyposażenia, m.in. komputerów z kawia-
renki internetowej, ze starej siedziby.

Po zakończeniu prac Biblioteka Miejska będzie nowocze-
snym obiektem spełniającym wysokie wymagania stawiane 
tego typu budynkom. Nowa puszczykowska biblioteka zyska-
ła, bowiem uznanie komisji działającej przy Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przyznało na ada-
ptację i kupno wyposażenia dotację w wysokości 623 tys zł. 
Dzięki temu miasto pokryje jedynie 61 procent wszystkich 
kosztów, wynoszących 1,6 mln zł.

Na parterze będzie znajdowała się sala książki dla dzieci, 
kawiarenka internetowa i kącik prasowy. Pomieszczenia zosta-
ły zaprojektowane w taki sposób, że możliwe jest takie przesta-

wienie mebli, aby stworzyć pomieszczenie o powierzchni oko-
ło 60 m. kw., w którym będzie można zorganizować np. spo-
tkania autorskie czy prelekcje. Na I piętrze będzie część prze-
znaczona dla dorosłych. Będzie można tam wjechać windą lub 
wejść po schodach. Na ostatniej kondygnacji będzie archiwum, 
pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz biura.

Na czas przeprowadzki od 26 maja 2014 r. biblioteka bę-
dzie nieczynna (dokładne informacje na www.biblioteka.iq.pl). 
Placówka wznowi swoją działalność, już w nowej siedzibie, 
kiedy tylko zakończy się przeprowadzka. Uroczysta inaugura-
cja nowej siedziby zaplanowana jest wstępnie na pierwszy 
weekend września. Biblioteka na Rynku nie będzie bowiem 
wyłącznie wypożyczalnią. Dzięki nowoczesnemu wyposaże-
niu stanie się miejscem, w którym mieszkańcy naszego miasta 
będą mogli spotykać się na wielu imprezach kulturalnych.

Równocześnie z pracami w budynku na Rynku prowadzo-
ne są roboty związane z adaptacją na potrzeby Gimnazjum nr 
1 części budynku tzw. starej szkoły, w której jeszcze funkcjo-
nuje biblioteka miejska. Od nowego roku szkolnego gimna-
zjaliści będą bowiem uczyć się wyłącznie w budynku tzw. 
starej szkoły a uczniowie szkoły podstawowej w nowym bu-
dynku. Dzięki rozdzieleniu obu szkół zdecydowanie popra-
wią się warunki lokalowe.

Podczas wakacji ruszą z kolei prace związane z moderni-
zacją przyziemia budynku „nowej” szkoły na Centrum Anima-
cji Kultury (wykonawca został już wybrany w przetargu). Pro-
jektanci zaprojektowali CAK jako jasne i przytulne miejsce, 
w którym wykorzystanych zostanie większość zabytkowych 
i stylowych mebli będących na wyposażeniu biblioteki. Na 
wejściu będzie hol informacyjny oraz niewielki gabinet z prze-
szklonymi drzwiami. W głębi wydzielono hol wystawienniczy 
ze ścianami ekspozycyjnymi, szatnią, poczekalnią oraz strefą 
sanitarno-socjalną. W salach odbywać się będą zajęcia tanecz-
ne, jogi oraz zajęcia językowe. Sala językowa i sala tradycji 
będą oddzielone akustyczną ściana rozsuwaną, która zastąpiła 
planowaną do wyburzenia ścianę murowaną. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu stworzono uniwersalną przestrzeń, którą można 
wykorzystywać w zależności od potrzeb (tj. dwóch mniejszych 
odrębnych sal lub jednej sali dużej).Całość uzupełnia oświe-
tlenie, podkreślające poszczególne strefy pomieszczeń. red



„PchLi targ’’
„Pchli targ”, czyli kiermasz rzeczy używanych 
organizowany przez gimnazjalistów i radę rodziców 
gimnazjum nr 2 stał się już tradycją, ma już nawet 
swoich zagorzałych zwolenników.

Także w tym roku, kiedy 10 maja na placu przy ul. Poznań-
skiej w Puszczykowie już po raz 5. stanął charakterystyczny, 
zielony namiot nie brakowało chętnych do kupowania.

A wybór był olbrzymi. Pod namiotem wybrać można było 
książki, ceramikę, bibeloty, zabawki oraz wiele innych przed-
miotów, które udało się zgromadzić gimnazjalistom.

Wszystkie pieniądze zebrane podczas Pchlego Targu trafia-
ją na konto rady Rodziców tego Gimnazjum. Potem są rozdy-
sponowywane w zależności od potrzeb szkoły. Gros środków 
przeznaczanych jest na nagrody książkowe na koniec roku, 
część pieniędzy służy, jako dofinansowanie do wycieczek dla 

uczniów, którzy są akurat w trudnej sytuacji finansowej. Jak 
mówili organizatorzy, każdy mógł znaleźć coś dla siebie, 
a młodzież przy tym doskonale się bawiła i integrowała. red
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SpORTOwE dNI puSzCzyKOwA
W tym roku z okazji dni Puszczykowa, które 
zaplanowano na 28 czerwca, sportowe zmagania 
zostały rozłożone niemal na cały czerwiec.

Pierwsi rywalizować będą siatkarze w plażówce. 7 czerwca na 
boisku przy Orliku o godz. 10 rozpoczną się zawody dzieci, 
a o godz. 11 gimnazjalistek. Na 8 czerwca na Orliku na Nowym 
Osiedlu (godz. 11) zaplanowano turniej piłkarski zespołów niezrze-
szonych (zapisy 3 czerwca godz. 18).

14 czerwca (godz. 12) z okazji otwarcia boiska wielofunkcyj-
nego na CAS przy ul. Kościelnej odbędzie się turniej koszykówki 
OPEN. Tego samego dnia na Orliku na Nowym Osiedlu (godz. 9) 
w plażówce rywalizować będą gimnazjaliści, a w Sali SP 1 tenisi-
ści stołowi (godz. 10) i badmintoniści (godz. 12).

15 czerwca na Orliku na Nowym Osiedlu rozegrany zostanie 
dalszy ciąg turnieju piłkarskiego drużyn niezrzeszonych (godzina 
rozpoczęcia podana zostanie 8 czerwca podczas rozpoczęcia turnie-
ju). Kolejne sportowe zmagania czekają 21 czerwca. Tego dnia 
o godz. 10 zostaną rozegrane turnieje: szachów (MOPS), speedbad-
mintona (Orlik Jarosławska) i plażówki OPEN (Orlik na Nowym 
Osiedlu). Ponadto na kortach ziemnych przy SP2 odbędą się zawo-
dy tenisowe (godz. 9 – 11.30 dzieci do 3 lat (rzucanka), godz. 11.30 
– 14 dzieci 4–6 lat (3/4 kortu); godz. 14 gimnazjum i starsi.

22 czerwca na Orliku na Nowym Osiedlu kolejna odsłona za-
wodów piłkarskich.

23 czerwca na godz. 20 zaplanowano losowanie do turnieju 
tenisa ziemnego (korty przy ul. Kościelnej).

28 czerwca w BMCAK rozegrany zostanie turniej brydża 
(godz. 10) oraz turniej piłkarski NESTOR 50+ (Orlik Nowe 
Osiedle godz. 18). Tego dnia z terenu CAS przy ul. Kościelnej wy-
startuje też rajd Nordic Walking.

Szczegółowy harmonogram imprez Dni Puszczykowa podamy 
w czerwcowym Echu Puszczykowa. Plakaty będą wywieszane na 
miejskich bilbordach oraz tablicach ogłoszeniowych. Program do-
stępny na stronie internetowej miasta www.puszczykowo.pl red
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Xi ogóLnoPoLSki tydZień BiBLiotek 2014 r. (8-15 Maja)
Wizyta kl. ii b i teatrzyk „o Panience miotełce, 

co sprzątać nie chciała”
Z okazji święta bibliotek jako pierwsza wizytę złożyła zaprzy-

jaźniona kl. II b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie. 
Dzieci wspólnie ustalały historię książki, jak zmieniał się jej wy-
gląd od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy. Dużą atrakcją 
dla drugoklasistów było oglądanie ponad stuletniej książki. Na 
zakończenie spotkania dzieci narysowały okładki swoich ulubio-
nych książek, po czym wspólnie zgadywały ich tytuły. Po spotka-
niu w Czytelni obejrzały wraz z innymi dziećmi spektakl teatralny 
pt. „O Panience Miotełce, co sprzątać nie chciała”.

Noc dla dzieci
„Wierszykowe akcje i inne atrakcje”

Zgodnie z coroczną tradycją piątkowy wieczór w trakcie Ty-
godnia Bibliotek w pełni należał do dzieci. Tym razem Noc w Bi-
bliotece przebiegała pod hasłem „Wierszykowe akcje i inne atrak-
cje”. Pod opieką niezawodnej Anny Zimowskiej i Adrianny Pio-
trowskiej dzieci przygotowały w dwóch grupach fantastyczne in-
scenizacje wierszy Doroty Gellner pt. „Potwór” i „W przymierzal-
ni”. Po występach nadszedł czas szaleństw i zabaw przy muzyce. 
Dzieci jak zwykle pełne pozytywnej energii wytrwały do końca 
imprezy.

pasowanie pierwszaków
na Czytelników Biblioteki Miejskiej

W trakcie Tygodnia Bibliotek uczniowie klas Ia i Ib ze szkoły 
Podstawowej nr 1 zostali pasowani na Czytelników Biblioteki Miej-
skiej. Nim ten moment nastąpił musiały wykazać się wiedzą na 
temat Biblioteki, zapoznać się z zasadami zapisywania do Biblio-
teki i wypożyczania książek. Wzięły również udział w konkursach, 
pięknie wymieniły jak należy dbać o książki, aby zawsze były czy-
ste i niezniszczone.

czytanie Bajek przez Studentki a.S.
W środy na czytanie bajek przychodzą do Biblioteki przed-

szkolaki z Pracowitych Pszczółek. W Tygodniu Bibliotek niespo-
dzianką były studentki Akademii Seniora, panie: Łucja Morawska, 
Iwona Klepacka i Halina Sosińka, które czytały wybrane bajki. 
Jedna z pań opowiedziała też niezwykle ciekawą prawdziwą przy-
godę z przygarniętym psem, jaka przydarzyła się niegdyś jej rodzi-
nie. Spotkanie było niezwykłe zarówno dla dzieci jak i dla doro-
słych, pięknie odzwierciedlało hasło tegorocznego Tygodnia Bi-
bliotek „Czytanie łączy pokolenia”.

Pokaz filmu „Brave kids”
W środę 14 maja odbył się drugi pokaz filmu pt. „Brave Kids-

-Dzieci świata”. Po projekcji Anna Mieszała – koordynatorka 
projektu w Puszczykowie opowiedziała o idei Brave Kids, oraz 
o tegorocznej jego edycji. Występ dzieci goszczących w naszym 
mieście będzie można zobaczyć dwukrotnie: podczas Dni Pusz-
czykowa – pokazy grup z poszczególnych państw i 3 lipca – spek-
takl, będący wynikiem ich dwutygodniowego pobytu w Puszczy-
kowie.

Wizyta „Pracowitych Pszczółek” 
i „Leśnych Przyjaciół”

Tydzień Bibliotek to niepowtarzalna okazja by spotkać się 
z Przedszkolakami i porozmawiać o książkach. Okazuje się, że już 
najmłodsi mieszkańcy naszego miasta doskonale wiedzą, gdzie 
szukać dla siebie książek w bibliotece. Doskonale znają zasady 
jakie powinien przestrzegać każdy Czytelnik szanujący książki. 
Pięknie też namalowały ilustracje do swoich ulubionych książek.

konkurs „czytanie łączy pokolenia”
Z okazji Tygodnia Bibliotek odbył się konkurs plastyczny dla 

dzieci pt. „Czytanie łączy pokolenia”. Nagrodę otrzymała Kaja 
Szwed, Krysia Szwed oraz Janek Hanćkowiak. Serdecznie gratulu-
jemy talentu! n
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WieLSPin ZMienia SWoje oBLicZe
doskonale znany puszczykowianom i nie tylko ośrodek Wielspin 
zmienia swoje oblicze. już dzisiaj jadąc szosą poznańską widać duży 
bilboard zapraszających do…. hoteliku na Słonecznym Wzgórzu.

Jak zapewnia Maria Dardas-Maj-
chrzak dotychczasowy profil rehabilita-
cyjny, z którym Wielspin był głównie 
dotychczas kojarzony zostanie utrzyma-
ny, jednak ośrodek otwiera się również 
na inne formy działalności.

 – Najprościej mówiąc podnosimy 
standard. Wspomniany hotelik to pierw-
szy krok. Niebawem będziemy starali się 
o przyznanie nam hotelowych gwiazdek, 
jesteśmy już obecni na ogólnoświato-
wym portalu rezerwacyjnym booking.
com. Jako ciekawostkę mogę podać, że 
pierwszą osobą, która nocowała u nas 
dzięki tej witrynie był gość z Chin. Aktu-
alnie dysponujemy w naszym hoteliku 46 
miejscami, ale mamy już plany na kolej-
ne, jak również na uruchomienie restau-
racji – mówi M. Dardas Majchrzak.

Jesienią mają ruszyć kilkudniowe 
turnusy (na dwutygodniowe wiele ak-

tywnych zawodowo osób nie ma po pro-
stu czasu) pod nazwą „Start do nowego 
stylu życia”. Będą one poświęcone wy-
pracowaniu, pod okiem specjalistów, 
nowych zdrowych nawyków żywienio-
wych połączonych z aktywnym trybem 
życia. Po zakończeniu turnusu uczestni-
cy będą kontynuować je we własnym 
zakresie. Hotelik zaprasza również star-
sze osoby, które nie chcą pozostawać 
same w domach np. podczas urlopu czy 
wyjazdu swoich domowników.

Oczywiście latem tradycyjnie zosta-
nie uruchomiony basen (w tym roku 
najprawdopodobniej w Boże Ciało), 
z którego chętnie korzystają również 
mieszkańcy naszego miasta. Jak zapew-
nia M. Dardas-Majchrzak, koło basenu 
zostanie uruchomiona mała gastrono-
mia z napojami, lodami i małymi prze-
kąskami. n

SPotkanie Z e. PiotroWSką
24 kwietnia b. w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie odbyło się 
spotkanie autorskie z elizą Piotrowską – autorką książek dla dzieci, 
w ramach Projektu „Zwiedzaj świat poznając kulturalne aspekty życia 
mieszkańców różnych regionów Brazylii”.

W trakcie spotkania z dziećmi, ich 
rodzicami oraz zainteresowanymi miesz-
kańcami naszego miasta autorka opo-
wiadała o swoich książkach, przede 
wszystkim o niedawno wydanej pt. „My 
ludzie”. Książka w bardzo ciekawy spo-

sób tłumaczy dzieciom skąd wzięli się 
ludzie, czym się różnią, jak wygląda ich 
życie. W ten sposób opowiedziała też 
o życiu w różnych krajach. Aktualnie 
pani Eliza mieszka w Brazylii, wcześniej 
10 lat spędziła we Włoszech. Autorka 

twierdzi, że porównując oba państwa 
Brazylia wydaje się jej bardziej prawdzi-
wa, a mieszkańcy niezwykle żywiołowi 
i spontaniczni. BMCAK

ogień, Woda i nekron
24 kwietnia w czytelni Biblioteki Miejskiej odbył się 
drugi już wernisaż prac Filipa cierzyńskiego – ucznia 
klasy Vb Szkoły Podstawowej nr 1.

Tym razem wystawa nosi tytuł „Ogień, woda, nekron” 
i przedstawia kolejną po ptakach pasję Filipa – militaria. Prace 
wykonane są w technice zbliżonej do grafiki, doskonale pokazu-
ją rozwój precyzji i umiejętności młodego artysty na poszcze-
gólnych etapach tworzenia. Prace wykonane są czarną kreską 
niczym spod linijki. Wernisaż okazał się również wspaniałą oka-
zją do spotkania uczniów kl. V w Bibliotece. Dzieci rozmawiały 
na temat tego czym jest talent, po co człowiekowi on jest i czy 
może przydać się do czegoś w dorosłym życiu. BMCAK
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25.05.1982 odbyło się na terenie szkoły spotkanie władz Kura-
torium Oświaty i Wychowania w Poznaniu z Dyrekcją LO w Pusz-
czykowie i przedstawicielami środowiska szkolnego (wówczas 
kolektywem kierowniczym), mające na celu ustalenie kierunków 
działalności edukacyjnej, wychowawczej i sportowej szkoły, czyli 
wypracowanie koncepcji funkcjonowania Liceum w Puszczykowie, 
a przede wszystkim opracowanie zasad punktowania osiągnięć 
sportowych uczniów osiągających sukcesy sportowe na różnych po-
ziomach rywalizacji. Miało to na celu ujednolicenie i jednocześnie 
uporządkowanie funkcjonowania uczniów w klasach sportowych.

Rok szkolny 1983 zaznaczył się ważnym akcentem w unowo-
cześnianiu procesu edukacyjnego szkoły, a przede wszystkim do-
stosowaniu oferty szkolnej do obowiązujących ogólnopolskich 
standardów. Wśród nauczanych przedmiotów pojawił się nowy 
język obcy – język angielski, zdecydowanie wzbogacając ofertę 
nauczanych języków. Oczywiście pociągnęło to za sobą problem 
związany z koniecznością znalezienia odpowiednio przygotowane-
go i chcącego pracować w szkole nauczyciela tego przedmiotu, co 
stanowiło, nie lada kłopot, przez jeszcze kilka szkolnych lat.

22.12.1983 r. uroczyście obchodzono w murach Liceum 10 – 
lecie działalności SKS „Juwenia” Puszczykowo. W sportowym 
święcie brali udział, między innymi: p. J. Bartkowiak – prezes Za-
rządu Wojewódzkiego LZS, p. J. Drożdżyński – przedstawiciel 
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu, p. M. Różycki – 
dyrektor LO w Puszczykowie, grono pedagogiczne, młodzież oraz 
wychowankowie SKS „Juwenia” Puszczykowo. Pan dr Daniel Re-
wers, współzałożyciel klubu, a także inicjator klas sportowych 
w szkole, zapoznał zebranych z historią „Juvenii” oraz wręczył 
gościom okolicznościowe proporczyki.

28.11.1984. oraz 12.03.1985 cała społeczność szkolna pusz-
czykowskiego Liceum brała udział dwóch jakże odmiennych w na-
strojach i wymowie uroczystościach, ściśle związanych z bliską 
wszystkim Polakom postacią Arkadego Fiedlera. Pierwsza poświę-
cona była 90 rocznicy urodzin popularnego i znanego pisarza oraz 
podróżnika, mającej miejsce w Muzeum – Pracowni w Puszczyko-
wie, gdzie gości powitał Jubilat z żoną Marią, w otoczeniu rodziny. 
Druga – pełna powagi i smutku – to udział szkolnego sztandaru 
i oficjalnej delegacji w uroczystościach pogrzebowych pisarza, 
które miały miejsce najpierw w auli UAM w Poznaniu, a następnie 
na puszczykowskim cmentarzu.

10.12.1984 r. – nasza szkoła zyskała element wizualny, który 
niektórym jej absolwentom nierozłącznie kojarzy się z jej fronto-
wym wizerunkiem Tego dnia nad wejściem do Liceum Ogólno-

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w Liceum ogólnokształcącym im. Mikołaja kopernika 
w Puszczykowie wydarzyło się bardzo dużo. Miały miejsca zdarzenia charakterystyczne jeszcze dla tamtej 
rzeczywistości polityczno – społecznej, a także momenty ważne lub trochę mniej ważne, dla społeczności 
szkolnej. nie sposób przedstawić wszystkich, dlatego, opierając się o zapiski zawarte w kronice licealnej, 
przypomnijmy niektóre z nich, wybrane w sposób niekiedy bardzo subiektywny.

 LiceuM ogóLnokSZtaŁcące iM.
(50 lat historii – część druga)

kształcącego w Puszczykowie pojawił się charakterystyczny, nowy 
mechaniczny zegar „będący wielkim udogodnieniem nie tylko dla 
spóźnialskich, ale także dla wszystkich ochoczo wstępujących 
w progi puszczykowskiej skarbnicy wiedzy” – jak możemy prze-
czytać w kronice szkolnej.

Uczniowie puszczykowskiego Liceum angażowali się w różne-
go typu działalność, także pozaszkolną, robiąc to zawsze z pasją 
i zdobywając przy okazji nagrody i wyróżnienia. Między innymi 
09.11.1985 r. Spółdzielnia Uczniowska „Drobiazg” działająca przy 
LO w Puszczykowie pod opieką p. Stefanii Piaseckiej była organi-
zatorem V Zlotu Spółdzielni Uczniowskich II Rejonu, a także zo-
stała wyróżniona w konkursie „Przyjacielem człowiek – przyjacie-
lem książka” oraz zdobyła zaszczytny tytuł laureata głównej nagro-
dy (I miejsce) w rywalizacji wojewódzkiej.

W dniach 15 – 17.01.1988 r. w naszej szkole odbyły się Zawo-
dy Okręgowe XIV Olimpiady Geograficznej koordynowane przez 
p. E. Jędraszewską i p. J. Bahyrycza, co było z jednej strony dużym 
splendorem dla Liceum, ale także niełatwym wyzwaniem, z któ-
rym organizatorzy poradzili sobie doskonale, zbierając zasłużone 
pochwały z ust wszystkich uczestników.

2.06.1989 r. miał miejsce pieczołowicie przygotowywany zjazd 
z okazji XXV – lecia Liceum Ogólnokształcącego w Puszczyko-
wie, poprzedzony odezwą podpisaną przez 9 nauczycieli i 14 ab-
solwentów tworzących komitet organizacyjny oraz promujących 
uroczystości z okazji jubileuszu szkoły. Obchody odbyły się w mu-
rach Liceum oraz na terenach puszczykowskiego MOSiR-u. 
W uroczystościach wzięła udział zdecydowana większość spośród 
grona blisko dwóch tysięcy absolwentów, którzy zjechali z całego 
kraju i z zagranicy. Wiele klas spotkało się prawie w komplecie, 
z wielkim hukiem wzniesiono toast na sto szampanów ufundowa-
nych przez p. Marię Latanowicz, gratulacje napłynęły z wielu 
stron, a „Gazeta Puszczykowska” cały numer poświęciła Liceum 
w Puszczykowie.

Pokłosiem wyżej opisanego wydarzenia stało się pierwsze spo-
tkanie Stowarzyszenia Przyjaciół LO w Puszczykowie, które miało 
miejsce 15.03.1991 r. W jego trakcie wybrano władze stowarzy-
szenia (prezes G. Wierzbicka, zastępcy: I. Piątkowska, L. Rybar-
czyk), Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i Komisję Organizacyj-
ną. Wszystkich chętnych do współpracy zaproszono na spotkanie 
12.04.1991 r. Inną ważną inicjatywą było powołanie do życia Fun-
dacji Oświatowej LO im. M. Kopernika „Orbium”. Jak powiedział 
jej prezes – p. Grzegorz Nowak w trudnej sytuacji polskiej oświaty 
działalność fundacji to „szansa unowocześnienia Liceum, podnie-
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 MikoŁaja koPernika W PuSZcZykoWie

sienia funkcjonowania jakości Szkoły oraz jej rozwoiu”. Te cele 
przyświecają członkom „Orbium” do dziś. Jedną z inicjatyw po-
wstałej fundacji było przyznawanie nagrody dla najlepszego ucznia 
na zakończenie roku szkolnego. Były nimi kolejno komputer, a na-
stępnie dwutygodniowy obóz językowy.

Dnia 22.06.1990 r. rozpoczął się nowy, sześcioletni, etap 
w historii Liceum, bowiem kierowanie szkołą przejął nowy dyrek-
tor – wcześniej ceniony matematyk – p. Krzysztof Deptuła, który 
obowiązki wicedyrektora powierzył p. Magdalenie Fręśko – na-
uczycielce języka polskiego. Nowe władze zostały zatwierdzone 
przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu. Przecho-
dzącemu na zasłużoną emeryturę dyrektorowi Marianowi Różyc-
kiemu, za 16 lat pełnienia niełatwej funkcji dyrektora, podzięko-
wała, w imieniu wszystkich pracowników szkoły, p. Maria Maseł-
kowska.

Ten etap historii szkoły cechowało ożywienie miedzy innymi 
życia kulturalnego Liceum. Szczególnego znaczenia nabrały „Li-
stopady Poetyckie”, w ramach których gościliśmy w murach szkol-
nych wielu cenionych i znanych poetów i twórców, nie tylko ze 
środowiska poznańskiego. Dzięki zaangażowaniu p. S. Piaseckiej 
uczniowie mogli uczestniczyć w lekcjach poetyckich oraz poroz-
mawiać z osobami znanymi z okładek tomików poetyckich.

Od września 1991 r. szkolne korytarze zamieniły się w sale 
eksponujące dzieła Galerii Sztuki Współczesnej pod kuratelą p. 
Danuty Kudła z BWA w Poznaniu. Nie tylko uczniowie i pracow-
nicy szkoły mogli podziwiać 3 wystawy: „Od postimpresjonizmu 
do nowej ekspresji”, „Grafika – sztuka czarno – biała”, „Współcze-
sna tkanina artystyczna”. Niezwykłe zainteresowanie oraz wiele 
emocji wzbudziła też, poprzedzona warsztatami artystycznymi, 
prezentowana od 14.05.1992 r. galeria karykatur nauczycieli 
i uczniów Liceum narysowanych w niezwykle ekspresywny sposób 
przez znanego poznańskiego artystę p. S. Mrowińskiego.

Niezwykle ważnego i uroczystego charakteru nabrał „Dzień 
Patrona”, obchodzony tradycyjnie na przełomie lutego i marca. 
Oprócz przybliżania i promowania w różnorodny sposób postaci 
Mikołaja Kopernika (konkursy, przedstawienia, prezentacje, wier-
sze, wycieczki, portrety), święto szkolne stało się okazją do nagro-
dzenia najlepszych uczniów, sesji naukowych, spotkań z poetami, 
pisarzami, przedstawicielami wyższych uczelni, ludźmi kultury, 
politykami, przedstawicielami władz samorządowych i politycz-
nych, osobami znanymi i szanowanymi.

Uczniowie mogli zaprezentować swoje zainteresowania, a tak-
że wyrazić nieraz indywidualne i oryginalne poglądy, publikując 
je od listopada 1991 r. w szkolnej gazetce „Kolec”, której opieku-
nem był p. P. Budzyński. Jej pierwsza redakcja pracowała w skła-
dzie: E. Wójciak, K. Ziemkiewicz, M. Buczkowska, K. Góral, P. 
Grześkowiak, A. Sobiech. Historia pisma była krótka i burzliwa, 
ale przekonała różne szkolne środowiska o niełatwej idei demokra-
cji i jej różnym rozumieniu. Kontynuatorem dziennikarskiej pasji 

uczniów stała się „Plama” – nowa gazetka wydawana od roku 
szkolnego 1993/1994.

Ogromną radość wśród uczniów Liceum wywołał dźwięk, któ-
ry popłynął pierwszy raz 25.03.1992 r. w czasie przerw z głośni-
ków umieszczonych w salach lekcyjnych i korytarzach. Szkolny 
radiowęzeł, do którego uruchomienia przyczynili się panowie: J. 
Zawartowski, S. Bobrowski, H. Ossowski, spotkał się z żywą reak-
cją uczniów, którzy błyskawicznie zorganizowali się w grupy przy-
gotowujące tematyczne audycje i serwujące różne odmiany muzy-
ki, oddające nie tylko nowoczesne tendencje i trendy, ale też przy-
bliżające klasyczne fascynacje i arcydzieła.

Ważnym elementem działalności Liceum stała się wymiana 
zagraniczna zapoczątkowana i prowadzona z mniejszymi lub więk-
szymi sukcesami z różnymi krajami europejskimi. Młodzież i na-
uczyciele naszej szkoły mieli możliwość wymiany doświadczeń 
i znajomości między innymi ze szkołami w Norwegii, Francji, 
Szwecji, Danii, Holandii. Formy współpracy były bardzo różnorod-
ne, ale zawsze oparte na obustronnej woli współpracy i życzliwości. 
Zagraniczni goście mieli okazję poznać Puszczykowo, piękno 
Wielkopolski i innych regionów Polski, zapoznać się z funkcjono-
waniem polskiej szkoły na przykładzie LO w Puszczykowie, a nasi 
nauczyciele i uczniowie podziwiać różne zakątki Europy. Szcze-
gólnie trwała, okazała się trwająca do dziś, współpraca z holender-
skim gimnazjum w Rosmalen, przynosząca corocznie efekty w for-
mie wspólnie realizowanych projektów.

Tradycyjnie nasi uczniowie, nie tylko klas sportowych, odnosi-
li liczne sukcesy sportowe, zdobywali puchary i wyróżnienia. 
W sporcie szkolnym atrakcyjną nowością stały się liczne sportowe 
potyczki nauczycieli i uczniów, odbywające się przy różnych oka-
zjach, gromadzące rzesze kibiców i wyzwalające skrajne emocje. 
Młodzieży, mimo „potęgi młodości”, niezwykle trudno było udo-
wodnić swoją wyższość w meczach piłki nożnej, koszykówki, siat-
kówki, tenisa stołowego. Nauczycielki I nauczyciele potrafili nie-
jednokrotnie udowodnić, że radzą sobie nie tylko z kredą w ręce, 
ale też na boiskach sportowych.

Ogromna popularnością cieszył się wśród uczniów Klub Wod-
ny „Saling”, którego komandorem był K. Deptuła. Jego członkowie 
nie tylko doskonalili umiejętności żeglarskie na bliskich i odle-
głych akwenach wodnych, ale też wiele czasu poświęcali na pracę 
w bazie żeglarskiej i właściwe przygotowanie sprzętu pływającego.

Ciąg dalszy historii LO w Puszczykowie 
w kolejnym wydaniu „Echa Puszczykowa”

(Opracowano na podstawie kroniki Szkoły.
Wszystkie osoby związane z LO w Puszczykowie
zachęcamy do przesyłania swoich wspomnień związanych 
ze szkołą na adres: zspuszczykowo@powiat.poznan.pl).
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CO? GdzIE? KIEdy?
26. 05.2014 – „Bursztynowy Motyl”; Muzeum Arkadego Fiedlera, ul. Słowackiego 1; 

kontakt: 61 813 37 94.
27. 05.2014, godz. 17.00 – Sesja Rady Miasta, Urząd Miejski, ul. Podleśna 4; kontakt 

61 898 37 00.
1.0 6.2014, godz. 14.00–15.30 – Dzień Dziecka: II Puszczykowski Bieg po Uśmiech, 

CAS, ul. Kościelna 7; kontat: 697 695 723.
1.0 6.2014, godz. 15.30–17.00 – Dzień Dziecka: gry i zabawy sportowe, pokaz tresury 

psów, Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz, ul. Wysoka 1; kontakt: 61 819 46 49
1.0 6.2014, godz. 17.00 – Dzień Dziecka, teatr dla dzieci, Biblioteka Miejska 

im. M. Musierowicz, ul. Wysoka 1; kontatk: 61 8 194 649.
6–8 .06.2014–14. Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Warta Challenge” Grand Prix 

PZK Pogorzelica-Poznań; kontakt: 61 842 23 12.
7–8. 06. – II edycja klimatycznego Festiwalu podróżniczego Orinoko nad Wartą, 

Muzeum Pracownia literacka A. Fiedlera (szczegóły str 2).
7–2 2.06.2014 – Eliminacje w rozgrywkach sportowych z okazji Dni Puszczykowa, 

CAS, ul. Kościelna 7; kontakt: 666 851 382.
13. 06, godz. 18:00 – Szanta Maria – przegląd piosenki szantowej z udziałem 

zespołów z Powiatu Poznanskiego, Muzeum PL. A. Fiedlera (szczegóły str. 2).
20. 06.2014 – Brave Kids – przyjazd dzieci do Puszczykowa; kontakt: 512 198 870
21. 06.2014, godz. 13.00 – VI Zlot Rowerzystów „Żwawe Dziadki”; 

kontakt: 600 934 751.
28.06.2014, godz.12.00 – Dni Puszczykowa, CAS, ul. Kościelna 7; kontakt: 61 898 37 00
30. 06.2014, godz. 17.00 – Sesja Rady Miasta, Urząd Miejski, ul. Podleśna 4; kontakt: 

61 898 37 00.
3.0 7.2014, godz.17.00 – Występ Finałowy Brave Kids, Scena Miejska, ul. Wysoka 1; 

kontakt: 512 198 870. n

PoLicja 
ZatrZyMaŁa 

WandaLi
puszczykowska policja 
zatrzymała 3 osoby, którym 
postawiono zarzut zniszczenia 
mienia publicznego. Sprawa 
została skierowana do sądu.

O „namierzeniu” wandali przez 
policje i wzmożonych aktach dewa-
stacji mienia na terenie naszego mia-
sta informowaliśmy we wcześniej-
szych numerach Echa Puszczykowa.

Sprawcy zniszczeń, których spra-
wy trafiły już do sądu nie są jedynymi 
przypadkami „rozpracowywanymi” 
przez puszczykowskich funkcjonariu-
szy. 1 maja policjanci zatrzymali na 
gorącym uczynku mężczyznę, który 
dewastował przystanek autobusowy na 
ul. Dworcowej.

Wcześniej ustalili kolejnych spraw-
ców zniszczeń, którzy będą zatrzymani 
i przesłuchani. Wieści o zatrzymaniach 
szybko rozeszły się wśród puszczy-
kowskiej młodzieży. Od momentu za-
trzymania sprawców, akty wandalizmu 
ustały. Zniszczenia, o których mowa 
nie są bynajmniej symboliczne i mogą 
ich sprawców słono kosztować. W su-
mie wartość zdewastowanego mienia 
to około 15 tys. zł.

Najwięcej dewastacji notowano po 
weekendach. Wandale zniszczyli zna-
ki drogowe, wyrywali ławki, kosze na 
śmieci, malowali czerwoną farba 
przystanki, wybijali na nich szyby. red

PoZBądź Się aZBeStu
W urzędzie Miasta w Puszczykowie można składać wnioski o udział 
w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokument potwierdzający posiada-
nie tytułu prawnego do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej lub 
inne w oryginale lub poświadczoną przez Gminę kserokopię).

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w załączniku do 
Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 2583/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. 
Podobnie jak w zeszłym roku Powiat Poznański pokrywa 100% kosztów związa-
nych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz uniesz-
kodliwienie). Wnioski można składać do 15 września br.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz wnioski można pobrać ze 
strony: www.puszczykowo.pl, informacje można też uzyskać telefonicznie pod nr 
tel: w 61 898 37 36. n

  data ur.  data zg.

Wereszczyński Wacław Antoni  4.I.1945 28.III.2014
Nowicki Ryszard Franciszek  7.II.1937  9.IV.2014
Niemczewski Andrzej 15.II.1949 14.IV.2014

OdesZLi

Sikora Leon  3.II.1948 17.IV.2014
Bartosiak Mariusz Wojciech 23.IV.1937  5.V.2014
Ludwiczak Waldemar Marek 14.IV.1972 12.V.2014
Simon Walentyna 22.VIII.1926 12.V.2014

infOrmacje
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ucZciLi dZień inWaLidy
Z okazji „Międzynarodowego dnia inwalidy”, 
seniorzy zrzeszeni w Polskim Związku emerytów, 
rencistów i inwalidów, spotkali się 9 kwietnia w sali 
jana Pawła ii przy kościele w Puszczykówku.

W spotkaniu rozpoczętym mszą świętą, uczestniczył Bur-
mistrz Andrzej Balcerek, przewodniczący Zarządu Okręgo-
wego PZERiI w Poznaniu – Henryk Zywert, kierownik 
MOPS w Puszczykowie – Karol Majewski oraz ks. proboszcz 
– Marek Smyk.

Czas spotkania upłynął w miłej atmosferze, przy kawie, 
pysznych ciastkach i świeżych owocach. Organizatorem był 
Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Puszczykowie, 
a o poczęstunek zadbali: Piekarnia-Cukiernia J. Błaszkowia-
ka, oraz PSS Społem w Puszczykowie.

Międzynarodowy Dzień Inwalidy ustanowiony został przez 
Międzynarodową Organizację Pracy (przy ONZ). Obchodzony 
jest corocznie w 3-cią niedzielę marca. Wydarzeniem, które 
zainicjowało to ustanowienie, była katastrofa górnicza w ko-
palni węgla kamiennego w Belgii w 1956 roku, w której 
śmierć poniosło 262 górników pochodzących z 12 krajów, 
w tym również pochodzenia polskiego. W Polsce obchody or-
ganizowane są od 1959 roku przez Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. Nina Kubzdela

KOMUNIKATY
Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-

dów w Puszczykowie 5 lipca 2014r. – organizuje na terenie 
Leśnego Ośrodka Szkoleniowego (teren WPN) spotkanie swo-
ich członków na „Przywitanie lata”. Mile i serdecznie będą 
widziane również wnuki naszych seniorow. Latem i otaczającą 
nas przyrodą cieszyć się będziemy się razem. Zapisy i wpłaty 
za uczestnictwo w kwocie 10, – zł od osoby, przyjmowane będą 
w Klubie Seniora – 28 maja b.r. w godz. od 15:00 – 17:00.

W programie: spotkanie w plenerze wraz z ogniskiem, śpie-
wanie przy akompaniamencie, słuchanie opowieści o Puszczy-
kowie i poczęstunek.

Uchwałą Zarządu PZERiI – najstarsi członkowie naszego 
Związku mogą rezerwować uczestnictwo we wszystkich wyjaz-
dach, organizowanych przez Komisję Kultury i Zagospodarowa-
nia Wolnego Czasu – telefonicznie na nr tel. 534108888. Opła-
ty z tym związane przyjmowane będą w dniach dokonywania 
przedpłat w Klubie Seniora – poza kolejnością. n

NOwy SEzON EKOINFO
informujemy, że rozpoczął się nowy sezon w centrum ekoinfo 
w Puszczykowie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
od wtorku do piątku, w godzinach od 8:30 do 16:30 oraz soboty 
od 10:00 do 18:00. Przypominamy, że nasza siedziba znajduje się 
w budynku nastawni PkP przy stacji Puszczykowo.

Z radością zawiadamiamy również, że wystartował blog naszego Centrum pod 
adresem: centrumekoinfo.blogspot.com

Jeżeli szukasz informacji o atrakcjach przyrodniczych i turystycznych – od-
wiedź nas koniecznie! Masz ciekawą ofertę dla turystów i mieszkańców Puszczy-
kowa? Przyjdź i zaprezentuj ją nam – zachęcamy do współpracy. n

MŁode kLony
na uLicy 
MONIuSzKI
Zgodnie z zapowiedziami 
Burmistrza Andrzeja Balcerka 
w miejsce wyciętych przy 
ul. Moniuszki topoli posadzono 
młode klony czerwone.

Wycinka drzew było konieczna, po-
nieważ rosnące przy drodze drzewa 
były stare i stwarzały niebezpieczeń-
stwo dla ludzi.

Zanim urzędnicy zdecydowali o wy-
cince, zapoznali się z ekspertyzą przy-
gotowaną przez pracowników nauko-
wych z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. Wynikało z niej jedno-
znacznie, że drzewa muszą być usunięte 
ze względu na bardzo zły stan zdrowot-
ny. Eksperci sugerowali w dokumencie, 
że usunięte drzewa powinny zostać za-
stąpione drzewami rodzimymi. Posa-
dzone przy ul. Moniuszki drzewa maja 
już około 3 metrów wysokości. n

koLonie MiejSkie
jak co roku zapraszamy najmłod-
szych mieszkańców na kolonie 
letnie w Mrzeżynie, dofinansowy-
wane przez Miasto Puszczykowo.

W tym roku turnus potrwa od 4 do 
14 sierpnia. Zapisów można dokonywać 
u kierownika Centrum Animacji Sportu – 
Joanny Hejnowicz pod numerem telefonu 
666 851 382 lub mailowo pod adresem hej-
nowicz@puszczykowo.pl. Wiek uczestni-
ków 10-16 lat. Liczba miejsc ograniczona. 
Ośrodek kolonijno-wypoczynkowym Rutex 

położony jest w Mrzeżynie przy ulicy Let-
niskowej – 500 m od morza. Dzieci są za-
kwaterowane w domkach na terenie ośrod-
ka. Domki wyposażone są w telewizor 
oraz pełny węzeł sanitarny. W programie: 
dwie wycieczki autokarowe do Kołobrzegu 
i Międzyzdrojów, zwiedzanie Muzeum 
15 południka, Muzeum oręża polskiego oraz 
Muzeum figur woskowych, latarni morska, 
pomnik zaślubin z morzem w Kołobrzegu.

Promenada w Kołobrzegu, Aleja Gwiazd 
i molo w Międzyzdrojach, seans w kinie 7D. 
Odbędzie się spartakiada kolonijna, rozgryw-
ki sportowe w wielu dyscyplinach, kąpiele 
morskie pod okiem ratownika. n
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o przystąpieniu do sporządzenia 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 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 
r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Puszczykowa Uchwały Nr 296/14/VI z dnia 
22 kwietnia 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 
417/38 położonej w Puszczykowie przy ulicy Morenowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie 
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo w terminie do dnia 16.06.2014r. Z niezbędną 
dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowiska miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być 
składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Miejski w Puszczykowie lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w usta-
wie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres: 
um@puszczykowo.pl do dnia 16.06.2014r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy oraz 
przedmiot wniosku.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa. Wnioski złożone po upływie ww. 
terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

 BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

o ponownym (czwartym) wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną,
obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6.

 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 
ze zm.) oraz uchwały Nr 56/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 r. zawiadamiam o ponownym (czwartym) 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko, w dniach od 19.05.2014r. do 16.06.2014r, 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 26.05.2014r. 
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 jednost-
ki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.07.2014r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA I NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO 
NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W PUSZCZYKOWIE

I Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków: obręb Niwka, ark. mapy 7
działka nr 684/7 i 684/8 KW nr PO2P/00152349/9 z wpisem prawa własności na rzecz Miasta Puszczykowa

II. Powierzchnia nieruchomości – 0,0576 ha. Powierzchnia działek przeznaczonych do sprzedaży: 
działka nr 684/7 – 0,0121 ha; działka nr 684/8 – 0,0120 ha

III. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – brak aktualnie obowiązującego planu, zgodnie ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa – nieruchomość położona 
w rejonie zabudowy mieszkaniowej z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi

IV. Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – działki niezabudowane położone w Puszczykowie, przy ulicy 
Kochanowskiego, najbliższe otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej. Działki mogą być przeznaczone 
pod uzupełnienie powierzchni istniejących działek sąsiednich, ze względu na wymiary i kształt – działki nie mogą być 
samodzielnie zagospodarowane

V. Cena wywoławcza – dla działki nr 684/7 – 10.900,00 zł netto, dla działki nr 684/8 – 10.900,00 zł netto, 
do wylicytowanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej w dniu sprzedaży stawki (aktualnie 23%)

VI. Wadium – dotyczące działki nr 684/7 w wysokości 1.500,00 zł, dotyczące działki nr 684/8 w wysokości 1.500,00 zł 
– należy wnieść do dnia 26 maja 2014 r. na rachunek bankowy Miasta Puszczykowa w GBS Mosina, nr: 46 9048 0007 
0000 6028 6000 0002.

VII. Termin i miejsce przetargu – 29 maj 2014 r godz. 10:00, Urząd Miejski Puszczykowie, ul. Podleśna 4 
(budynek B, pokój nr 7)

VIII. Organizator udostępnia informacje poprzez wywieszenie ogłoszenia o przetargu – w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Puszczykowie ul. Podleśna 4 (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej www.puszczykowo.pl w BIP.

IX. Dodatkowe warunki oraz informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, 
ul. Podleśna 4, budynek A, pok. 2, w godzinach urzędowania oraz pod numerem tel. 61 898 37 30.

Burmistrz Miasta – mgr Andrzej Balcerek

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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16 kwietnia na nowym stadionie lekkoatletycznym przy Liceum 
ogólnokształcącym w Puszczykowie odbyły się indywidualne 
Mistrzostwa w Lekkiej atletyce w ramach gimnazjady.

Młodzież rywalizowała w skoku w dal, skoku wzwyż, rzucie oszczepem, pchnię-
ciu kulą, biegach sprinterskich, średnich i długich. Na koniec odbyła się sztafeta 
szwedzka (100m, 200m, 300m, 400m) oraz chód sportowy. Do zawodów powiato-
wych awansowało czterech pierwszych zawodników w poszczególnych dyscypli-
nach oraz jedna sztafeta. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki. /CAS/jh

100 m dziewczęta
Marcelina Winkowska G2 12.30
Agata Gunther ZS 14.65
Wiktoria Michałowska G1 14.69
Aleksandra Żabińska G2 15.00
100 m chłopcy
Bartosz Malak ZS 12.10
Adam Skołuda G1 12.16
Artur Szymkowiak ZS 12.17
Jędrzej Bręczewski G2 12.51
300 m dziewczęta
Anita Niedzielska ZS 49.27
Julia Witchen ZS 51.46
Weronika Szklarska G1 52.79
Julia Sobska G1 53.28
300 m chłopcy
Sebastian Teodorczyk ZS 39.97
Mieszko Kwaśniewski G1 41.18
Marcin Fąs G2 43.50
Krystian Kaczmarek ZS 45.47
100 m ppł dziewczęta
Paulina Nowicka ZS 16.48
Agata Płócienniczak G2 18.90
Julia Ryniewicz ZS 19.84
110 m ppł chłopcy
Patryk Ruciński ZS 18.82
Krzysztof Halicki G2 21.03
Filip Tomczak ZS 24.24

indyWiduaLne MiStrZoStWa W Lekkiej atLetyce giMnaZjóW

300 m ppł dziewczęta
1.Marta Jajczyk ZS 54.10
300 m ppł chłopcy
Alan Gąsiorek ZS 49.36
Jakub Woltman ZS 52.97
600 m dziewczęta
Karolina Drygas ZS 1.48.46
Anna Józefowicz ZS 1.57.87
Matylda Hasiak ZS 2.01.38
Maria Kucharczyk ZS 2.14.66
1000 m dziewczęta
Aneta Krawczyk ZS 3.25
Weronika Gawin ZS 3.28
Karolina Krzyżańska G1 4.12
1000 m chłopcy
Marek Fabisiak ZS 3.07
Łukasz Ratajczak ZS 3.18
Tymoteusz Wojdat ZS 3.27
Bartosz Milne G2 3.29
2000 m chłopcy
Maciej Czyż ZS 6.32
Łukasz Kopczyński G2 6.53
Maksymilian Obst ZS 6.55
Jan Potocki ZS 7.04
Chód dziewczęta 2000 m
Werena Vitullo ZS 14.27
Julia Piotrowska ZS 14.29

Chód chłopcy 3000 m
Jonasz Pawlak ZS 19.38
Piotr Dudziak ZS 20.41
Skok wzwyż – dziewczęta
1.Zyta Wesołowska ZS 145
Skok wzwyż – chłopcy
Adam Czempiński ZS 160
Tobiasz Wożkiewicz ZS 135
Rzut oszczepem – dziewczęta
Lena Kłosińska ZS 27.52
Maja Gorzelańczyk ZS 22.34
Rzut oszczepem chłopcy
Bartosz Skałecki ZS 43.83
Jan Kujawa G2 27.29
Maciej Pilawski ZS 27.20
Kamil Wasilewski ZS 27.18
Pchnięcie kulą – dziewczęta
Angelika Garczyk ZS 9.67
Sonia Jujeczka G2 8.20
Maja Bąkowska ZS 8.08
Weronika Matuszak G1 8.04
Pchnięcie kulą chłopcy
Jędrzej Kowal G2 9.44
Grzegorz Strojny G1 9.13
Patryk Skibiński G2 8.00
Skok w dal – dziewczęta
Angelika Skrzypek ZS 3.80
Nikola Huderek G1 3.49
Agnieszka Hetman G2 3.49
Julita Lulka ZS 3.45
Skok w dal chłopcy
Michał Węclewski G1 5.21
Michał Kępiński G2 5.02
Dawid Zdanowski G2 4.93
Mikołaj Rutkowski G1 4.80
Sztafeta 4x100 m dziewczęta
1.  ZS /Gunther, Nowicka, Jajczyk, 

Wesołowska/ 55.79
Sztafeta 4x100m chłopcy
1.  G1 /Skołuda, Kwaśniewski, Kruk, 

Świerczyński / 49.26
2.   ZS /Szymkowiak, Malak, Fitt, 

Ruciński/ 50.25
Sztafeta Szwedzka dziewczęta
1.   ZS /Skrzypek, Witchen, Niedziel-

ska, Kosińska/ 2.48.50
2.  G2 /Winkowska, Kujawa, Neuman, 

Płócienniczak/ 2.49.80
Sztafeta Szwedzka chłopcy
1.  ZS /Leonarczyk, Powroziewicz, 

Skałecki, Gąsiorek/ 2.21.28 n
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CzAS
NA BIEGANIE
4 maja Centrum Animacji Sportu 
zaprosiło biegaczy na bieg przeła-
jowy, bo nadszedł już „czaS na 
bieganie”.

wIOSENNy 
RAJd NORdIC 
WaLking
5 kwietnia 2014 roku z terenu CAS 
przy ulicy kościelnej wyruszył 
Wiosenny rajd nordic Walking.

Pogoda dopisała, więc uczestnicy 
mogli cieszyć oko wspaniałymi krajo-
brazami nadwarciańskich lasów i łąk. 
Po rajdzie na terenie CAS odbyło się 
ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Po raz pierwszy Puszczykowo od-
wiedziła grupa dzieci z lubońskiej szko-
ły podstawowej. Rajd bardzo im się 
podobał i już zapowiedzieli się na na-
stępne. Amatorów chodzenia z kijkami 
zapraszamy w czerwcu na rajd z okazji 
Dni Puszczykowa. /CAS/jh

W wyjątkowo chłodną niedzielę na 
parkingu leśnym przy ulicy Cyryla Ra-
tajskiego zebrali się amatorzy biegania. 
Od najmłodszych do najstarszych. 
Dzieci klas 1-3 rywalizowały na dystan-
sie 300 m, klasy 4-6 szkół podstawo-
wych biegały 600 m, gimnazja i licea – 
3,5 km, dorośli – 7 km. Dla wszystkich 
uczestników CAS przygotowało oka-
zjonalne koszulki tego biegu. Wszyscy 
otrzymali medale oraz kupony na prze-

kąski. Na wyjątkowo zziębniętych cze-
kała też gorąca herbata.

W kategorii open wśród pań pierw-
sze miejsce zajęła Natalia Nowacka 
z KB Maniac Poznań, drugie miejsce 
Dorota Królak z Poznania, zaś trzecie 
Katarzyna Bagińska z Puszczykowa. 
Wśród panów pierwszy na metę wbiegł 
Przemek Klimasek z KB Maniac Po-
znań, na drugim miejscu uplasował się 
Kuba Janaszek z Puszczykowa, zaś 
trzeci był Dariusz Niedzielski.

W biegu młodzieżowym kolejność 
na mecie prezentowała się następująco:

Dziewczęta:
Julia Sobska, Karolina Krzyżańska
Agnieszka Fąs

Chłopców:
Kacper Mazur, Filip Miś,
Marcin Jankowiak

Firma „biegi.wlkp” po raz kolejny 
zapewniła obsługę biura zawodów oraz 
trasy, dziewczęta z klubu MKS Pusz-
czykowo pomagały przy organizacji 
zawodów, restauracja „Hubertus” za-
pewniła ciepły posiłek. Wszystkim 
dziękuję za udział, za pomoc i za wiele 
pozytywnej energii. I oczywiście zapra-
szam na kolejne biegi. /CAS/jh

ryWaLiZoWaLi 
w CzwóRBOJu
28 kwietnia br. na stadionie przy 
Zespole Szkół w Puszczykowie 
odbyły się eliminacje miejskie 
szkół podstawowych w czwórboju 
lekkoatletycznym.

 Dzieci rywalizowały w czterech 
dyscyplinach: rzucie piłeczką palanto-
wą, skoku w dal, biegu na 60 m i biegu 
na 600 m (dziewczęta) oraz 1000 m 
(chłopcy). W kategorii dziewcząt zwy-
ciężyła Szkoła Podstawowa nr 2 (979 
punktów), drugie miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa nr 1 (668 punktów). Naj-
lepszą zawodniczką została Kaja Weso-
łowska z SP2, która zdobyła 226 pkt.

Zespoły wystąpiły w następujących 
składach i punkty zdobyły:

Szkoła Podstawowa nr 1: M. Wala, 
N. Śliwińska, A. Tężycka, A. Stradom-

ska, H. Durczewska. Opiekun: L. Dy-
dzińska.

Szkoła Podstawowa nr 2: K. Weso-
łowska, A. Pachura, A. Lis, J. Gocka, 
A. Górka, W. Mazur. Opiekun: M. Joha-
niewicz.

W kategorii chłopców wygrała re-
prezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 
(915 punktów), zaś drugie miejsce zaję-
ła Szkoła Podstawowa nr 2 (748 punk-
tów). Najlepszym zawodnikiem został 
A. Jackowiak z SP 1, który zdobył 242 
punkty.

Zespoły wystąpiły w następujących 
składach i punkty zdobyli:

Szkoła Podstawowa nr 1: A. Jac- 
kowiak, M. Lewandowski, J. Namysł, 
J. Mazurek, M. Pajsert, J. Maryniak. 
Opiekun W. Bartkowiak.

Szkoła Podstawowa nr 2: K. An-
drzejak, M. Stefański, M. Kaczmarek, 
P. Kostka, M. Hasiak, F. Dolata. Opie-
kun M. Przybylski.

Zwycięzcom życzymy powodzenia 
w zawodach powiatowych.

/CAS/jh
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aWanSoWaLi do FinaŁu rejonu!
15 i 16 maja na boiskach piaszczystych przy stadionie 
oSiru w Mosinie odbyły się finały powiatu 
w plażowej piłce siatkowej dziewcząt i chłopców.

Zawodniczki i zawodnicy MKSu Puszczykowo, reprezen-
tujący odpowiednio Gimnazjum nr 1 – Katarzyna Werblińska 
i Karolina Krzyżańska oraz Gimnazjum nr 2 – Dawid Zda-
nowski i Marek Timm, rozgrywali mecze przy bardzo wietrz-
nej i kapryśnej pogodzie. Dziewczęta trafiły do grupy ze szko-
łami z Lubonia, Kostrzyna i Stęszewa. Po zajęciu pierwszego 
miejsca w grupie, w półfinale – po bardzo wyczerpującym 
tie-breaku – pokonały drużynę z Suchego Lasu i awansowały 
do finału. Tu uległy drużynie z Mosiny. Zajmując drugie miej-
sce w finałach powiatu awansowały do finału rejonu Teren 
Poznań Wschód i zagrają w tymże finale w Dolsku.

Chłopcy trafili do grupy z zespołami z Robakowa i Ro-
kietnicą. W grupie zajęli drugie miejsce i w półfinale zmie-
rzyli się z drużyną z Murowanej Gośliny. Po wyczerpującej 
walce mecz przegrali. Na szczęście w meczu o trzecie miej-
sce zmobilizowali siły i pokonali drużynę z Lubonia i rów-
nież awansowali do finałów Rejonu Teren Poznań Zachód, 
które odbędą się w Zbąszyniu.

Gratulujemy osiągniętego wyniku i życzymy sukcesów 
w dalszej walce. /CAS/jh

trener grZegorZ ryś W PuSZcZykoWie
na zaproszenie Międzyszkolnego klubu Sportowego 
PuSZcZykoWo grzegorz ryś – trener siatkówki, 
zawodnik, autor wielu publikacji uczestniczył 
w treningu zespołu.

Grzegorz Ryś w swojej karierze prowadził m.in. reprezen-
tację narodową juniorów (rocznik 1983), zdobywając z nią 
srebrny medal Mistrzostw Europy i 5 miejsce Mistrzostw 
Świata z kadrą kadetów oraz Mistrzostwo Świata juniorów 
w roku 2003. Z zespołem PZU AZS Olsztyn wywalczył dwu-
krotnie wicemistrzostwo Polski. W latach 2006–2007 był 
trenerem reprezentacji Egiptu i prowadził ją na Mistrzo-
stwach Świata w Japonii, a w sezonie 2012/2013 trenował 
kadrę Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W Puszczykowie Grzegorz Ryś przeprowadził dwa tre-
ningi z obrony i ataku – jeden dla drużyny dziewcząt i jeden 
dla drużyny chłopców. Fachowym okiem ocenił umiejętności 
naszej młodzieży, wskazał kierunki rozwoju, ale też pochwa-
lił dotychczasową pracę trenerów. Mamy nadzieję, że Pusz-
czykowo wpisze się w kalendarz odwiedzin trenera Grzego-
rza Rysia i że jeszcze kiedyś będziemy mogli gościć go – 
może nie tylko na treningach. /MKS/Joanna Hejnowicz
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