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BiBlioteka na Rynku już się sPRaWdziŁa 
Z Andrzejem Balcerkiem, Burmistrzem Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki 

Biblioteka Miejska na Rynku i Centrum Ani-
macji Kultury już funkcjonują. Jak dzisiaj z per-
spektywy czasu oceni Pan decyzję o przeniesieniu 
biblioteki na Rynek i zmianę siedziby CAK?

– Od kiedy pojawiła się możliwość przeniesie-
nia biblioteki na Rynek uważałem to rozwiązanie za 
najlepsze i zdania nie zmieniłem. Powiem nawet, że 
efekt końcowy przerósł moje, i tak śmiałe, oczeki-
wania w tej sprawie. Dociera do mnie wiele głosów 
aprobaty dla pomysłu ożywienia centrum miasta, 
poprzez zlokalizowanie na Rynku siedziby głównej 
instytucji kultury, jaką jest nasza biblioteka. Nawet 
osoby, które były bardzo krytycznie nastawione do 
tych zmian dzisiaj przyznają, że było to jednak 
słuszne posunięcie. 

Panie Burmistrzu, może warto powtórzyć jeszcze raz jakie 
zalety ma to rozwiązanie. 

– Przede wszystkim, dzięki tym zmianom organizacyjnym popra-
wiła się sytuacja lokalowa naszych szkół przy ul. Wysokiej, która była 
bardzo trudna. Poprawiliśmy również bezpieczeństwo w tych szko-
łach poprzez rozdział szkoły podstawowej i gimnazjum. Biblioteka 
otrzymała na siedzibę nowy budynek, nowocześnie wyposażony i, co 
bardzo ważne, zlokalizowany w centrum miasta. Już dzisiaj mogę 
powiedzieć, że mamy więcej wypożyczeń niż w starej lokalizacji, bo 
biblioteka jest bardziej „po drodze”. Robiąc zakupy, mieszkańcy 
mogą także „wpaść” i wypożyczyć książkę, albo poczytać codzienną 
prasę przy filiżance gorącej czekolady. Biblioteka stała się bardziej 
widoczna, dzięki czemu jej bogata oferta kulturalna dotrze do więk-
szej grupy mieszkańców. Zgodnie z założeniami obiekt ten będzie 
również miejscem organizowania wielu wspaniałych imprez kultu-
ralnych, w których będą mogli uczestniczyć i włączać się wszyscy 
mieszkańcy naszego miasta. Przedsmak tego mieliśmy już na oficjal-
nym otwarciu podczas narodowego czytania „Trylogii” Henryka 
Sienkiewicza oraz koncertu akordeonisty Marcina Wyrostka. Rynek 
zdecydowanie staje się kulturalnym centrum miasta.

Najwięcej obaw budziło jednak przeniesienie pomieszczeń 
CAK-u do Szkoły Podstawowej nr 1. 

– Stworzyliśmy naprawdę bardzo dobre i profesjonalne warun-
ki do prowadzania warsztatów i różnego rodzaju zajęć gimnastycz-
nych (sala taneczna została wyposażona w klimatyzację), a osoby 
uczęszczające na zajęcia organizowane przez CAK chwalą sobie 
standard nowych pomieszczeń. Dlatego jestem pewien, że dzisiaj 
nikt nie może powiedzieć, że warunki pogorszyły się, a wręcz prze-
ciwnie – uległy znacznej poprawie. 

Jak wyglądają kwestie finansowe tej reorganizacji? Czy nie ta-
niej byłoby dobudować nową część szkoły, jak pierwotnie zakładano?

– Wybraliśmy niewątpliwie tańsze rozwiązanie, a dzięki otrzy-
manemu dofinansowaniu koszt reorganizacji wypadł jeszcze ko-
rzystniej od rozbudowy. Jednak należy jeszcze raz podkreślić, że na 
decyzję o przeniesieniu gimnazjum do budynku starej szkoły, a bi-

blioteki na Rynek decydujący wpływ miały zalety 
pozafinansowe, o których mówiłem wcześniej. 
Rozbudowa szkoły rozwiązałaby tylko i wyłącz-
nie bieżący problem liczby sal lekcyjnych. Zarzu-
ty pojawiające się w opozycyjnej do Urzędu pra-
sie, że tą decyzją zniszczyliśmy kulturę w Pusz-
czykowie pozostawię bez komentarza. Każdy 
może się sam przekonać, jak dzisiaj wygląda 
nowa siedziba biblioteki i CAK-u. 

Jak powiedział podczas otwarcia bibliote-
ki marszałek Marek Woźniak, Puszczykowo 
to jeden z nielicznych samorządów budujących 
nowe obiekty służące kulturze. Czy to znaczy, 
że potrzeby związane z budową infrastruktu-

ry drogowej są już w naszym mieście zaspokojone?
– Bardzo mnie cieszą słowa Pana Marszałka. Teraz stoi przed 

nami zadanie efektywnego wykorzystania powstałej infrastruktury. 
Mocno liczę w tym zakresie na pracowników Biblioteki Miejskiej, 
którzy są nastawieni bardzo entuzjastycznie i już mają sporo cieka-
wych pomysłów, jak to zrobić. 

Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową to oczywiście pozostało 
nam jeszcze bardzo wiele ulic i chodników do wybudowania. Niewąt-
pliwie jest to zadanie priorytetowe. W obecnej kadencji program 
budowy dróg pochłonął najwięcej środków inwestycyjnych, łącznie, 
do końca 2014 r., zostanie wybudowanych 15 ulic, dokończyliśmy 
również w 2011 r. budowę ul. Gołębiej, rozpoczętą jeszcze w po-
przedniej kadencji. Nie oznacza to jednak, że nie dostrzegamy innych 
potrzeb. Jestem bardzo zadowolony, że w ostatnich czterech latach 
angażowaliśmy środki w różne zadania, jak chociażby w mieszkal-
nictwo komunalne, sport, kulturę, oświatę, infrastrukturę techniczną.

Czy te 15 ulic to nie jest za mało, jak na 4 lata?
– Uwzględniając to, jak wyglądał budżet na początku kadencji 

oraz jakie wydatki ponieśliśmy na wypłatę odszkodowań za grunty 
i spłatę zobowiązań, które zostawili nam poprzednicy uważam, że 
jest to wynik bardzo dobry. Proszę pamiętać również, że obok ulic 
wybudowaliśmy kilka chodników i parkingów oraz zmodernizowa-
liśmy nawierzchnię kilku ulic. 

Oczywiście można było wybudować więcej zadłużając Miasto 
lub rezygnując z innych zadań. Niestety, na budowę ulic, które są 
jeszcze nieutwardzone, Puszczykowo nie ma szans pozyskania środ-
ków zewnętrznych ani krajowych, ani unijnych. 

Perspektywa na kolejne lata jest jednak dobra i jestem przeko-
nany, że tempo budowy dróg będzie jeszcze większe. 

Dużym problemem w Puszczykowie jest zalewanie posesji 
przy większych opadach, czy Miasto coś w tej sprawie robi? 

– Kanalizację deszczową z reguły budujemy wraz z budową ulic. 
Co ważne w lipcu br. w wieloletniej prognozie finansowej zabezpie-
czyliśmy środki na opracowanie kompleksowej koncepcji zagospo-
darowania wód opadowych dla całego Puszczykowa. Obecnie

(Ciąg dalszy na str. 4)
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Miasto nie posiada takiego opracowania. Ważną inwestycję w za-
kresie odwodnienia planujemy przeprowadzić na przełomie paź-
dziernika i listopada. Będzie to budowa kanalizacji deszczowej 
w rejonie ul. Mazurskiej. Dzięki tej inwestycji nie będą zalewane 
działki w okolicach ul. Dworcowej, ponadto umożliwi ona podłą-
czenie do kanalizacji planowanych do wybudowania ulic: Grun-
waldzkiej i Bałtyckiej. 

Czy powstanie ranking chodników? 
– Głównym powodem dlaczego nie powstał jeszcze taki ranking jest 

to, że większość chodników będzie budowana łącznie z ulicami. Jednak, 
aby nie poruszać się po omacku w bieżącym roku przeanalizowaliśmy 
stan techniczny istniejących chodników i przedstawiliśmy radnym takie 
zestawienie uwzględniające właśnie stan techniczny.

Budowę chodników realizujemy w ramach programu budowy dróg, 
na realizację którego mamy zabezpieczone 13 mln zł na lata 2015-2018.

Czy Miasto w ostatnim czasie wykonało jakieś zadania 
z myślą o mieszkańcach, którzy aktywnie lubią spędzać czas?

– Przede wszystkim realizujemy plan zagospodarowania tere-
nów przy ul. Kościelnej. Do końca bieżącego roku powstaną tam 
m.in. ścieżki piesze i dla rolkarzy oraz górka saneczkowa. 

Mówiąc o aktywnym wypoczynku warto również powiedzieć, że 
z inicjatywy Gmin: Mosina, Puszczykowo, Komorniki i Stęszew, przy 
współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym powstał projekt 
pn. „Aktywna Trójka” – trasy trzech aktywności po Wielkopolskim 
Parku Narodowym. Została wyznaczona sieć tras o łącznej długości 
55 km, w tym 20 km na terenie Puszczykowa w formie zamkniętych 
pętli, przeznaczona do uprawiania nordic walking, biegania, a w zi-
mie dla narciarstwa biegowego. 

Na lata 2015-2018 zabezpieczyliśmy środki na budowę ścieżek 
rowerowych. Jeszcze w tym roku przedstawię radnym kilka propo-
zycji. Myślę między innymi o ścieżce od ul. Moniuszki, wzdłuż ul. 
3 Maja, w kierunku do Mosiny. 

Przed poprzednimi wyborami zarzucał Pan swojej poprzed-
niczce, że na sfinansowanie deficytu zaciągała kredyty, a teraz 
Pana krytykuje się za to, że deficyt w bieżącym roku wynosi aż 
4,2 mln zł. 

– Osoby, które stawiają takie zarzuty albo nie mają pojęcia o fi-
nansach publicznych, albo uprawiają brzydką politykę, manipulując 
danymi. Obecny deficyt zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubie-
głych, mówiąc prościej dochodami, jakie uzyskaliśmy w latach 2012-
2013, które zaoszczędziliśmy. Natomiast obligacje, które emitujemy, 
przeznaczamy na spłatę długu zaciągniętego w latach ubiegłych, głów-
nie w latach 2006-2010. Nasza zasada w tej kadencji była prosta – nie 
pożyczać więcej niż się spłaca. Efekt jest taki, że zadłużenie Miasta 
nominalnie spadło o 0,5 mln zł, a względem dochodów spadło z 48% 
do 40%. 

Pojawiają się głosy, że zapowiadana przez Pana budowa hali 
widowiskowo-sportowej w Puszczykowie to tzw. kiełbasa wyborcza?

– Propozycję budowy takiej hali przedstawiałem w tej kadencji 
trzy razy. Po raz pierwszy w 2011 r., później w 2013 r. i w końcu 
w połowie obecnego. Jak to się mówi, do trzech razy sztuka, i za 
trzecim razem udało mi się przekonać Radnych do tego pomysłu, 
co bardzo cieszy decyzja Radnych była jednomyślna. Pierwsze za-
łożenia dotyczyły mniejszego obiektu niż obecnie planowany. Jed-

nak z każdym kolejnym rokiem, widząc, że finanse Miasta się po-
prawiają doszliśmy wspólnie do wniosku, że w Puszczykowie po-
winien powstać obiekt porównywalny do tych, które mają sąsiednie 
gminy, i którego w mieście zwyczajnie brakuje. Należy też zwrócić 
uwagę na to, że nowa sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej 
nr 1 jest niezbędna, bo teraz użytkowany obiekt nie jest w najlep-
szym stanie technicznym. Obecnie możemy rozmawiać jedynie o jej 
wymiarach.

Kiełbasa wyborcza, o której Pan mówi ma to do siebie, że są to 
populistyczne zapewnienia, nie mające szans realizacji. Natomiast 
w przypadku tej hali nic nie stoi na przeszkodzie, aby powstała. Jest 
zgoda Rady Miasta, Rada wywołała na wrześniowej sesji uchwałę 
w sprawie przystąpienia do opracowania nowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu, na którym hala miałaby po-
wstać, w wieloletniej prognozie finansowej już zabezpieczyliśmy 
kwotę 7 mln zł, mamy opracowaną koncepcję, a w październiku 
mam nadzieję podpisać umowę na wykonanie projektu. 

Czy 7 mln to wystarczająca kwota?
– Kwotę tę szacowaliśmy, gdy nie było jeszcze mowy o rozbiórce 

starej sali gimnastycznej. W związku z tym, że Radni zgodzili się ze 
mną (również jednogłośnie), że ze względu na stan techniczny naj-
lepszym rozwiązaniem jest właśnie rozbiórka starej sali i budowa na 
jej miejscu hali widowiskowo-sportowej uważam, że nowy obiekt 
poza płytą główną boiska powinien posiadać dodatkowo małą salę 
gimnastyczną. Oczywiście wiąże się to z dodatkowymi kosztami. To 
dlatego w czasie prezentacji padała suma około 9-10 milionów zło-
tych. Oczywiście będziemy się starać o dofinansowanie tej inwesty-
cji, mamy już wstępne zapewnienia dotacji ze środków Totalizatora 
Sportowego.

Cały czas dużo emocji wśród mieszkańców budzą plany bu-
dowy przez zainteresowanych inwestorów w Puszczykowie mar-
ketów. Jak aktualnie wygląda sytuacja w tym temacie?

– W ostatnich czterech latach możemy mówić o czterech lokali-
zacjach, gdzie pojawiały się wnioski inwestorów o wydanie warun-
ków zabudowy dla budowy marketu. Pierwszy, dotyczący ul. Maga-
zynowej dwukrotnie rozpatrzyłem negatywnie, a plan miejscowy, 
który został później uchwalony przez Radę Miasta, wykluczył po-
wstanie w tym rejonie marketu w przyszłości. W przypadku ul. Mo-
niuszki wydałem decyzję odmowną, podobnie w przypadku ul. Dwor-
cowej w okolicy pawilonu Społem. W obu przypadkach inwestorzy 
się odwołali, obie sprawy nie zostały jeszcze rozstrzygnięte przez 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Natomiast w przypadku dru-
giej lokalizacji, przy ul. Dworcowej, został przygotowany projekt 
decyzji odmownej, jednak dotychczas decyzja ta nie mogła zostać 
wydana ze względu na nieuregulowany stan prawny gruntów sąsied-
nich. Mam nadzieję na szybkie uchwalenie planu dla terenu obejmu-
jącego wszystkie te trzy lokalizacje w celu ostatecznego zabezpiecze-
nia interesów Miasta. 

W związku z różnymi głosami w sprawie marketów, jakie do 
mnie docierają, chciałbym podkreślić, że od początku stałem na sta-
nowisku, że w Puszczykowie, w pobliżu budynków mieszkalnych, nie 
powinny powstawać duże obiekty handlowe. Najlepszym dowodem 
na to są wydane przeze mnie decyzje odmawiające wydania warun-
ków zabudowy dla takich obiektów. n
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Uchwały podjęte podczas 47. sesji Rady Miasta pUszczykowa 
pRzepRowadzonej 16 wRześnia 2014 R. 

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 48. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 21.10.2014 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. Infor-
macje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl n

27 sierpnia br.
Komisja Rewizyjna – kontrola rozliczania dotacji dla wy-
branych organizacji pozarządowych – kontynuacja. 

2 września br. 
Wspólne posiedzenie Komisji: 

Budżetu i Rozwoju Miasta, edukacji, 
kultuRy i spoRtu, spRaw społecznych 

–  przedstawienie koncepcji budowy hali sportowo-widowi-
skowej. 

3 września br.
Komisja Rewizyjna – kontrola rozliczania dotacji dla wy-
branych organizacji pozarządowych – kontynuacja. 

8 września br. 
koMisja Budżetu i Rozwoju Miasta – zaopiniowanie pro-
jektów uchwał w sprawie: zmiany Uchwały Nr 310/14/VI 
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w spra-
wie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości po-
łożonej przy ulicy Nadwarciańskiej; utworzenia obwodu gło-
sowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
„Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskie-
go” Sp. z o. o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11; uchwale-

nia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wo-
dociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiada-
niu AQUANET SA na lata 2015–2019; zmian w uchwale bu-
dżetowej; gminnego programu opieki nad zabytkami dla Mia-
sta Puszczykowo na lata 2014–2017; w sprawie: przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie 
ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb 
Puszczykowo, ark. 5. 
–  omówienie stanu prac nad mpzp terenów zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej dla obszaru obejmującego działki 
nr ewid. 718/1, 718/2, 723 przy ul. Jarosławskiej w Pusz-
czykowie. 

10 września br.
Komisja Rewizyjna – kontrola rozliczania dotacji dla wy-
branych organizacji pozarządowych.

17 września br.
 Komisja Rewizyjna – kontrola rozliczania dotacji dla wy-
branych organizacji pozarządowych – wnioski końcowe 
i podpisanie protokołu pokontrolnego.

sierpniowe i wrześniowe posiedzenia komisji rady miasta puszczykowa

Uchwała Nr 320/13/VI 
w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanali-
zacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 
2015-2019. 

Uchwała Nr 321/14/VI 
w sprawie: Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

dla Miasta Puszczykowo na lata 2014 – 2017. 

Uchwała Nr 322/14/VI 
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieru-

chomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej. 

Uchwała Nr 323/14/VI 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położo-
nego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, 

Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 – w dwóch 
etapach A i B. 

Uchwała Nr 324/14/VI 
w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Niepublicz-

nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie 
im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z o.o., Puszczy-
kowo, ul. Kraszewskiego 11. 

Uchwała Nr 325/14/VI 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta 

Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwale-
nia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa 
na lata 2014-2023. 

Uchwała Nr 326/14/VI 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczy-

kowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. 
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rada miasta

Wykonanie Budżetu nie jest zagRożone
Z Piotrem Łoździnem, skarbnikiem Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki 

Jak ocenia Pan realizację budżetu Puszczy-
kowa za I półrocze 2014 r.?

– Jestem zadowolony. Zarówno wykonanie do-
chodów jak i wydatków przebiega zgodnie z pla-
nem. Wykonaliśmy 51,28% planowanych docho-
dów i 43,63% wydatków. Przy czym należy pamię-
tać, że wydatki majątkowe, takie jak budowa dróg są reali-
zowane w większości w II półroczu, stąd wykonanie poniżej 
50%. Wykonanie budżetu nie jest zagrożone. 

W 2014 r. Miasto zamierza przeznaczyć na wydatki 
majątkowe prawie 9 mln zł. Czy inwestycje te będą fi-
nansowane z kredytów lub emisji obligacji? 

– Nie. Źródłem finansowania inwestycji będzie nadwyż-
ka dochodów nad wydatkami bieżącymi oraz wolne środki 
pieniężne z zeszłego roku, które sfinansują deficyt Miasta. 
Obligacje o wartości 2,2 mln zł jakie Miasto wyemituje 
w bieżącym roku zostaną w całości przeznaczone na spłatę 
długu zaciągniętego w latach wcześniejszych. 

Czy w sytuacji deficytu wynoszącego w 2014 r. prze-
szło 4 mln zł można postawić tezę, że sytuacja budże-
towa Miasta poprawiła się od 2010 roku?

– Deficytu, który został uchwalony na bieżący rok nie 
można rozpatrywać w oderwaniu od nadwyżki osiągniętej 
w latach 2012-2013. Proszę zauważyć, że łączny deficyt Mia-
sta w latach 2011-2014 wynosi 300 tys. zł, gdzie w latach 
2006-2010 wyniósł on 13 mln zł. Poza tym uważam, 
uwzględniając wykonanie budżetu po 8 miesiącach, że defi-
cyt na koniec 2014 r. nie powinien przekroczyć 3 mln zł, tym 
samym łącznie w obecnej kadencji osiągniemy nadwyżkę ok. 
1 mln zł. 

Czy Miasto w 2014 r. pozyskało jakieś środki ze-
wnętrzne?

– Bieżący rok jest szczególny ze względu na to, że środki 
UE z okresu programowania 2007-2013 właściwie się już 
skończyły, natomiast środki perspektywy finansowej 2014-
2020 są jeszcze niedostępne. W tej sytuacji na bieżąco mo-
nitorujemy przede wszystkim możliwość pozyskania środ-
ków krajowych. W bieżącym roku pozyskaliśmy 102 tys. zł 
na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz 623 tys. na ada-
ptację budynku na Rynku na bibliotekę. 

W bieżącym roku Miasto zobowiązane jest 
wpłacić do budżetu państwa 409.606 zł tzw. 
janosikowego. Czy każdy samorząd musi do-
konywać takich wpłat z własnych środków? 

– Nie. Wpłat z przeznaczeniem na część równo-
ważącą subwencji ogólnej dla gmin dokonują tylko 
gminy, które osiągają dochody podatkowe na po-

ziomie przekraczającym 150% średniej krajowej tych do-
chodów. W Wielkopolsce na 226 gmin jest zaledwie 8 ta-
kich, które dokonują takiej wpłaty, w tym właśnie Puszczy-
kowo.

Jak to możliwe, że Miasto, które nie ma na swoim 
terenie dużych zakładów przemysłowych, czy usługo-
wych osiąga tak duże dochody? 

– Nie do końca prawdą jest to, że takich zakładów nie 
mamy. Nie można zapominać o szpitalu czy oczyszczalni 
ścieków. Faktem natomiast jest to, że dochody Miasta z po-
datku od nieruchomości zajętych pod działalność gospodar-
czą i podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 
zaledwie ok. 10% wszystkich dochodów. 

Na wielkość budżetu Puszczykowa wpływają przede 
wszystkim dochody z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych, stanowiące prawie 50% wszystkich dochodów. To 
właśnie dzięki dochodom puszczykowian jesteśmy w ósem-
ce najbogatszych samorządów w Wielkopolsce, biorąc pod 
uwagę dochody Miasta w przeliczeniu na liczbę mieszkań-
ców. W tym miejscu chciałbym zaapelować ponownie o to, 
aby nasi mieszkańcy rozliczając PIT wskazywali miejsce 
zamieszkania w Puszczykowie. Dzięki temu nasze dochody 
będą jeszcze wyższe, a co za tym idzie więcej środków prze-
znaczymy na miejskie inwestycje. 

Skoro Miasto nie należy do biednych, dlaczego  
4 lata temu mieliśmy takie problemy finansowe?

– Wielokrotnie już informowaliśmy o przyczynach zaist-
nienia tamtej sytuacji. Problemem był bardzo wysoki poziom 
wydatków bieżących. Poza tym w 2010 r. Rada i Burmistrz 
poprzedniej kadencji zaplanowali wydatki majątkowe nie 
mające pokrycia w możliwych do pozyskania dochodach. 
Krótko mówiąc uchwalono nierealny do wykonania budżet. 

Dawno nie było takiego roku, aby tyle działo się 
w zakresie rozbudowy infrastruktury sportowej i re-
kreacyjnej w Puszczykowie.
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– Tak, to prawda. Inwestycje te są możliwe zarówno dzięki 
władzom Miasta jak i prywatnemu inwestorowi. W okolicy ul. 
Kościelnej prywatny inwestor już wybudował nowoczesne kor-
ty tenisowe, a w najbliższych dniach rozpocznie budowę hali 
wielofunkcyjnej. Miasto natomiast na tym terenie wybudowa-
ło boisko wielofunkcyjne, przeniosło plac zabaw bliżej Rynku 
i go doposażyło, a w październiku powinna ruszyć duża inwe-
stycja związana z zagospodarowaniem pozostałego terenu. 
Należy również pamiętać, że jesteśmy w trakcie opracowywa-
nia dokumentacji na budowę hali widowiskowo sportowej. 

Wspomniał Pan o prywatnym inwestorze. Pojawiają 
się zarzuty, że cena, jaką płaci on za dzierżawę terenów 
miejskich jest za niska. Zarzuca się również, że okres, 
na jaki podpisano umowę dzierżawy, jest za długi. 

– Pojawia się jeszcze jeden zarzut, co do przejrzystości 
trybu wyboru dzierżawcy. Nie sposób zgodzić się z tymi za-
rzutami. Osoby, które je formułują nie do końca są zorien-
towane, co do realiów pozyskiwania inwestorów i prowa-
dzenia inwestycji i ich opłacalności. Przypomnę tylko, że 
próby zagospodarowania terenu dawnego MOSIR-u podej-
mowane były od kilkunastu lat. Jednak dopiero w tym roku 
udało się ruszyć z pracami. Pozyskanie przez samorząd 
prywatnego inwestora nie jest proste, a już pozyskanie in-
westora, który z własnych środków wybuduje obiekty spor-
towe, będzie płacił dzierżawę w wysokości 28 tys. zł rocznie 
i podatek od nieruchomości, a do tego jeszcze po okresie 
dzierżawy przekaże za darmo pobudowane obiekty Miastu 
jest bardzo rzadkie. Proszę również zauważyć, że wybór 
dzierżawcy odbył się w trybie przetargowym, w którym 
mógł wziąć udział każdy zainteresowany. 

Jak będzie wyglądał teren dawnego MOSiR-u po 
zakończeniu wszystkich inwestycji i kiedy to nastąpi?

– Przede wszystkim należy powiedzieć o dwóch sprawach. 
Po pierwsze zmieni się wizerunek okolic Rynku, a po drugie 
mieszkańcy otrzymają bardzo bogatą ofertę sportowo-rekre-
acyjną. Obok hali sportowej, kortów tenisowych i boiska wie-
lofunkcyjnego powstaną m.in.: budowane przez prywatnego 
inwestora sala do fitnessu, restauracja, pole do mini golfa, 
ścianka treningowa, zaplecze noclegowe, w okresie jesienno-
-zimowym kryte lodowisko i kryte boisko do piłki nożnej oraz 
budowane przez Miasto ścieżka dla pieszych i dla rolkarzy 
łącznie z oświetleniem, górka saneczkowa, obiekty małej 
architektury takie jak np. bule, street workout, siłownia. Więk-
szość obiektów powinna powstać do połowy przyszłego roku. 

Porozmawiajmy o budowie hali widowiskowo-
-sportowej. Czy taka hala w Puszczykowie jest po-
trzebna?

– O tym, że jest potrzebna nie muszę chyba nikogo prze-
konywać. Wymowna była w tym zakresie chociażby jedno-
myślność radnych, kiedy podejmowali decyzję o budowie. 
Proszę zwrócić uwagę, że Puszczykowo jest jedną z ostatnich, 
jeśli nie ostatnią gminą w powiecie poznańskim, która takiej 
hali nie ma. Planowany przez nas obiekt poprawi warunki 
prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w szkołach, ale 
nie tylko. W godzinach popołudniowych, będzie on służył, nie 
tylko młodzieży, ale również pozostałym mieszkańcom. 
W obiekcie zostaną zlokalizowane fitness i siłownia oraz sala 
konferencyjna i zaplecze gastronomiczne. Zarówno sala kon-
ferencyjna, jak i sama hala główna będą przystosowane do 
organizowania różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. 

A czy Miasto stać na tak duży obiekt?

– Podejmując decyzję przeprowadziliśmy szczegółową 
analizę w tym zakresie. Zależało nam, aby budowa nie wy-
kluczyła innych wydatków majątkowych, a przede wszyst-
kim budowy dróg. W wieloletniej prognozie finansowej, 
którą radni uchwalili w lipcu br. w najbliższych czterech 
latach uwzględniliśmy zarówno wydatki na halę, jak i na 
inne inwestycje, w tym głównie na budowę dróg. 

Czy mógłby Pan powiedzieć, jak może wyglądać 
budżet Puszczykowa za 10-15 lat?

– Uważam, że dynamika dochodów będzie wyższa niż 
wydatków. Tym samym zdolności inwestycyjne Miasta po-
winny rosnąć. Jednocześnie nie sądzę, aby w tym okresie 
Miasto zmniejszyło swoje zadłużenie. Obecny dług Miasta 
jest na bezpiecznym poziomie, a jego obsługa jest stosunko-
wo tania. W mojej ocenie, przy założeniu prowadzenia do-
brej polityki finansowej i braku negatywnych czynników 
zewnętrznych: gospodarczych i legislacyjnych, bardzo 
prawdopodobne jest, że w ciągu 10 lat większość ulic w Mie-
ście będzie utwardzona. Przy założeniu, że już w tej chwili 
prawie całe Miasto jest skanalizowane i zwodociągowane 
oraz posiada dobrą bazę oświatową, możliwe będzie prze-
znaczanie jeszcze większych środków niż obecnie np. na 
działalność kulturalną czy sportową. 

Od lat mówi się o budowie w Puszczykowie base – 
nu, czy sądzi Pan, że jest to możliwe w najbliższych  
latach?

– W najbliższych niestety nie. Proszę pamiętać, że wła-
dze Miasta podjęły właśnie decyzję o budowie hali widowi-
skowo-sportowej. Pozostało również jeszcze sporo ulic do 
utwardzenia. Realnie, w mojej opinii, basen w Puszczykowie 
mógłby powstać, bez znacznego zwiększania długu Miasta, 
najwcześniej za 8-10 lat. n
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zŁóż Wniosek o nagRodę Rady Miasta 
do 30 września można składać wnioski o przyznanie nagrody Rady Miasta 
Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (uczniów szkół 
podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów mieszkających na 
terenie Puszczykowa i reprezentujących Miasto Puszczykowo). 

Kandydatów do nagrody mogą zgła-
szać: dyrektorzy oraz inne organy szkół 
i placówek oświatowych, rodzice kan-
dydata lub jego opiekun prawny, stowa-
rzyszenia oraz organizacje, których ce-

lem statutowym jest rozwijanie uzdol-
nień dzieci i młodzieży. 

Nagroda jest wyróżnieniem indywi-
dualnym dla uczniów, których zaintereso-
wania wykraczają poza programy szkolne 

i którzy wykazują się znaczącymi osią-
gnięciami w nauce, sporcie, pracy nauko-
wej, artystycznej i kulturalnej oraz zada-
niach promujących miasto Puszczykowo.

Wniosek o przyznanie nagrody moż-
na otrzymać w Urzędzie lub pobrać ze 
strony: www.puszczykowo.pl.

Wypełnione wnioski należy składać 
w kancelarii Urzędu Miejskiego, ul. 
Podleśna 4. 

Informacje pod nr tel.: 61 898 37 34, 
e-mail: rada@puszczykowo.pl red.

z PRac Rady Miasta ...
Powoli podsumowujemy ostatni rok i 4 lata pracy 
Radnych. Przyjęliśmy na początku kadencji założenie 
przywracania dobrej kondycji budżetu miasta. 
zostało to konsekwentnie przeprowadzone, co 
w tym roku jest szczególnie widoczne.

Tam, gdzie było to możliwe, radykalnie 
ograniczone zostały wydatki. Rozważne de-
cyzje przy głosowaniach Radnych nad co-
rocznymi projektami budżetu i koniecznymi 
wydatkami spowodowały redukcję zadłuże-
nia z lat 2009 – 2010. Przy tworzeniu Wielo-
letniego Planu Finansowego – wypracowana 
została możliwość inwestowania w rozwój 

bazy i zaplecza sportowo-rekreacyjnego z szerokim dostępem 
dla wszystkich mieszkańców. Umożliwiło to Burmistrzowi 
prowadzenie działań w uchwalonych przez Radę kierunkach.

Efektem tego jest m.in. budowa kompleksu sportowo-re-
kreacyjnego na terenach dawnego MOSiR-u. Powstała atrak-
cyjna, wkomponowana w istniejącą zieleń oferta urządzeń 
rekreacyjnych dla mieszkańców, finansowana tylko częścio-
wo z budżetu Miasta. Dobiegają końca prace nad przygoto-

waniem optymalnej wersji lokalizacji budowy hali sportowo-
-widowiskowej z uwzględnieniem potrzeb Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1.

Okres letni i jesienny sprzyja inwestycjom. Przygotowane 
wcześniej dokumentacje projektowe i prawne oraz wygospo-
darowane w budżecie środki finansowe pozwoliły na prowa-
dzenie w tym sezonie budowlanym wielu prac drogowych, 
inwestycyjnych i remontowych.

Przed nami przygotowanie kolejnego budżetu na następny 
rok i realizacja kolejnych prac.

Mam nadzieję na pozytywny odbiór ze strony mieszkań-
ców, w tym także grupy „wiecznie niezadowolonych”, zwy-
kle negujących i krytykujących z zasady wszystko i wszyst-
kie poczynania. Można pomyśleć, że taka postawa i wprowa-
dzanie w błąd opinii publicznej służy celowemu stopowaniu 
działań Miasta, wytwarzaniu atmosfery konfliktu i braku za-
ufania. W jakim celu?

Przecież wszystkim nam zależy na Puszczykowie, ocze-
kujemy od siebie pomocy lub chociaż konstruktywnego 
wsparcia. Zamiast ciągle narzekać i krytykować wykonaną 
przez innych pracę, lepiej to docenić, dostrzec pozytywy 
i w miarę możliwości pomóc dla dobra nas wszystkich.

Zawsze pozostaję zwolennikiem porozumienia.
 Przewodniczący rady Miasta Janusz Szafarkiewicz

szlacHetna Paczka 2014 otWieRa RekRutację WolontaRiuszy 
Ruszył nabór do szlachetnej Paczki 
2014 – akcji, która z roku na rok 
zdobywa coraz szersze grono 
wolontariuszy i darczyńców. 

Co roku do projektu zgłaszają się osoby zainspirowane 
ideą mądrej pomocy – bohaterowie zmiany społecznej. Two-
rząc zespół SuperW, łączą biednych i bogatych. 

Jeśli masz ukończone 18 lat, masz w sobie chęć realnej 
pomocy i kochasz ludzi, lubisz pracę na wysokich obrotach 

i nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych, masz powołanie do 
służby innym ludziom - zgłoś się i zostań wolontariuszem 
Szlachetnej Paczki. 

Do zadań wolontariuszy należą spotkania z rodzinami 
w trudnej sytuacji materialnej i dobór tych, dla których po-
moc może być realną szansą na poprawę sytuacji oraz współ-
praca z darczyńcami przygotowującymi paczki.

Jeśli jesteś gotowy do takiej służby zgłoś się na: 
www.superw.pl
Organizatorzy oczekują na zgłoszenia do 20 października 

2014 r.



www.puszczykowo.pl wrzesień 2014Echo Puszczykowa 9

rada miasta

jesteM za szyBszą BudoWą dRóg  
i cHodnikóW W PuszczykoWie
W Puszczykowie jest wiele dróg i chodników, które wymagają wybudowania bądź naprawy. 
Przy nieutwardzonych ulicach mieszka się bardzo ciężko. Podczas roztopów czy też opadów tworzą się kałuże 
i błoto, które mocno utrudniają życie zarówno osobom zmotoryzowanym, jak i tym poruszającym się pieszo. 
dlatego utwardzenie dróg i budowa chodników powinno być dla miasta priorytetem. 

Brak aktualizacji rankingu ulic. W roku 2009 
został ustanowiony ranking ulic do realizacji. W ten 
sposób administracja miejska chciała uregulować 
prace nad utwardzeniem dróg. Mieszkańcy mają 
wgląd do dokumentu na stronach internetowych 
miasta (http://www.puszczykowo.pl/images/Ran-
king_drog.pdf). Zgodnie z informacjami zawartymi 
w tekście, w roku 2009 planowano wykonać w Puszczyko-
wie siedem ulic. Przez kolejne pięć lat wybudowano jedynie 
około dziesięciu. Niestety nie da się tego sprawdzić, bo lista 
nie jest regularnie aktualizowana. Mieszkańcy Puszczykowa 
nie mają przez to wglądu w przebieg prac. Niestety miesz-
kańcy nie mają możliwości, by sprawdzić, na jaki rok prze-
widziana jest budowa konkretnej ulicy, a jedynie widać, że 
kilka inwestycji zostało przeprowadzonych poza kolejno-
ścią. Poza tym w spisie nie ujęto kilku istniejących ulic rów-
nież wymagających utwardzenia. Teraz przed wyborami 
trwają gorączkowe prace na kilku, w większości krótkich 
uliczkach. Warto przypomnieć, że w latach ubiegłych, Pusz-
czykowo wysupłało fundusze na realizację ulicy Sportowej, 
która nie znajdowała się w rankingu, co budzi zdziwienie 
większości mieszkańców. 

Kwestia krzywych chodników. Następnym palącym 
problemem, na który zwracają uwagę mieszkańcy jest kwe-
stia chodników. W Puszczykowie jest wiele ciągów pie-
szych, które są po prostu krzywe. Niestety są przykłady 
nowych deptaków, które zostały poważnie uszkodzone np. 
podczas prac budowlanych i nie zostały naprawione. Zwra-
całem uwagę na te problemy wiele razy podczas posiedzeń 
Rady Miasta. Zaproponowałem ustanowienie rankingu 
chodników wymagających budowy bądź modernizacji. Po-
mysł się spodobał i Przewodniczący Rady Miasta napisał 
w „Echu Puszczykowa”, że taki ranking powstanie. Będę 
starał się dopilnować realizacji takiego dokumentu. Chciał-
bym, żeby miasto monitorowało stan nawierzchni i zawcza-
su dokonywało koniecznych napraw. 

Myślę, że prace nad budową chodników i jezdni po-
winny być prowadzone w sposób regularny i zdecydowa-
nie szybszy niż obecnie. Przecież utwardzenie dróg spowo-
duje wzrost atrakcyjności Puszczykowa, a tym samym spro-
wadzi do naszego miasta nowych obywateli, co przyczyni 
się do wzrostu wpływów z podatków. Do budowy ulic 

i chodników można wykorzystać również prywatną 
inicjatywę bądź środki zewnętrzne. W Poznaniu 
przy okazji budowy nowych budynków w centrum 
miasta inwestorzy płacili za nowy chodnik czy dro-
gę. W Puszczykowie można było tak zrobić w przy-
padku ulicy Sportowej (droga dostawcza do marke-
tu) czy też modernizacji linii kolejowej. Niestety 

władze miejskie nie skorzystały z takiej okazji. 
Ścieżki rowerowe na terenie Puszczykowa. Na terenie 

naszego miasta mamy zaledwie kilka ścieżek rowerowych 
– np. na ulicy Poznańskiej i Dworcowej. W ocenie użytkow-
ników są one jednak za wąskie, źle wyprofilowane i błędnie 
oznakowane. Sugerowałbym by budować nowoczesne 
ścieżki, które są wygodne w użytkowaniu i bezpieczne dla 
pieszych oraz rowerzystów. Nowoczesne wzorce możemy 
zaczerpnąć z Holandii czy Niemiec. 

Estetyka ulic i chodników. Myślę, że w poprawie este-
tyki Puszczykowa może pomóc ustanowienie katalogu na-
wierzchni jezdni i chodnikowych. W dokumencie takim 
można skatalogować wszystkie istniejące nawierzchnie 
wraz z opisem obecnego ich stanu. Katalog może zawierać 
propozycje preferowanych przez miasto materiałów, co 
może przyczynić się do obniżenia kosztów. W tekście takim 
można wyznaczyć materiały używane w poszczególnych 
dzielnicach, tak żeby nawierzchnie pasowany do specyfiki 
otoczenia. Dokument jako praktyczny poradnik pomógłby 
miastu w racjonalnym gospodarowaniu chodnikami i dro-
gami. W Poznaniu, dzięki współpracy stowarzyszeń i mia-
sta, udało się ustanowić katalog, który jest powszechnie 
chwalony. 

Uważam, że Puszczykowo może znacznie szybciej i efe-
ktywniej budować ulice i chodniki. Za wypadki spowodo-
wane złą nawierzchnią odpowiada przecież miasto. Zakoń-
czenie tego etapu modernizacji Puszczykowa jest konieczne 
dla zwiększenia standardu naszego życia. Uważam, że  
dzięki dobremu planowaniu możemy w latach przyszłych 
znacznie przyspieszyć proces budowy. W końcu żyjemy 
w XXI wieku i pora zakończyć erę kałuż i błota na puszczy-
kowskich ulicach. 

Maciej Krzyżański
radny rady Miasta Puszczykowa
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stRażakóW
Puszczykowscy strażacy ochotnicy 
już niedługo będą mieli do swojej 
dyspozycji nowy wóz bojowy. 

Oddział Wojewódzki Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Pol-
skiej Województwa Wielkopolskiego 
rozstrzygnął już bowiem przetarg na 
dostawę lekkiego samochodu ratowni-

Weź udziaŁ W ankiecie
Szanowni mieszkańcy Gminy Puszczykowo, 

Uprzejmie informujemy, że Centrum Badań Metropo-
litalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu przeprowadza badania na temat jakości nauczania 
i funkcjonowania szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej. 

Badanie adresowane jest do rodziców dzieci uczęsz-
czających do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 
tegorocznych maturzystów, a więc tych, którzy ukończyli 
w tym roku naukę w szkołach ponadgimnazjalnych – lice-
ach i technikach. 

Badanie dotyczy szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych – liceów i techników, zarówno pu-
blicznych jak i niepublicznych, zlokalizowanych na tere-
nie miasta Poznania i 17 gmin powiatu poznańskiego 
(gminy: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komor-
niki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Gośli-
na, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Su-
chy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne)

Ankieta sporządzona została w wersji elektronicznej, 
a jej wypełnienie zajmuje ok. 15 minut. Celem głównym 
badania jest poznanie opinii społecznej na temat jakości 
edukacji, a wyniki ankiet pozwolą na zdiagnozowanie 
mocnych i słabych stron szkolnictwa w aglomeracji po-
znańskiej.

ankieta dla tegorocznych maturzystów znajduje się 
na stronie: www.cbm.amu.edu.pl/ankieta1

Login:ankieta1 – Hasło:cbm1
ankieta dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół 

podstawowych i gimnazjalnych znajduje się na stronie: 
www.cbm.amu.edu.pl/ankieta2

Login:ankieta2 – Hasło:cbm2
w związku z powyższym uprzejmie zachęcamy 

mieszkańców Gminy Puszczykowo do wzięcia udziału 
w badaniu! n

sale na sPotkania ngo
informujemy wszystkie puszczykowskie organizacje, 
iż od września br. na Państwa potrzeby zostały 
przeznaczone cztery sale, z których można korzystać, 
organizując różnego rodzaju spotkania, m.in. próby 
chóru, czy lekcje języka francuskiego. 

Do dyspozycji są następujące sale: konferencyjna w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej, sesyjna Urzędzie Miej-
skim w Puszczykowie, lokal w nowych pomieszczeniach 
CAK oraz sala na parterze w Gimnazjum nr 1. W zależności 
od potrzeb oraz liczebności grupy, mogą Państwo zarezerwo-
wać odpowiednie miejsce dla siebie. 

Wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych 
zainteresowanych organizacją spotkań w roku 2014/2015, 
zachęcamy do skontaktowania się z Magdaleną Płachtą, pra-
cownikiem BM CAK pod nr tel.: 694 164 863, w celu rezer-
wacji sali. n

czo-gaśniczego z agregatem wysokoci-
śnieniowym i zbiornikiem wody. Do 
samochodu dołożył się też Urząd Mia-
sta, przekazując na ten cel 46.500 zł. 

Puszczykowska jednostka OSP od-
bierze samochód na podwoziu Forda 
Transita z podwójną kabiną dla straża-
ków. Auto jest wyposażone w napęd na 
4 koła, dzięki czemu może poruszać się 
w trudniejszym terenie. Z tyłu pojazdu 
w tzw. zabudowie kontenerowej zosta-
nie zamontowana m.in. wysokociśnie-
niowa pompa do wody. red tak może wyglądać nowy wóz osp puszczykowo

zMiany w godzinach pRacy  
stRaży Miejskiej 
od 1 października br. straż Miejska w Puszczykowie 
nie będzie pełniła dyżurów w niedziele.

W pozostałe dni funkcjonariusze pełnią służbę w na-
stępujących godzinach:

Poniedziałek – piątek – godz. 6.00 – 22.00
Sobota – godz. 8.00 – 16.00

Ze strażnikami można kontaktować się pod nr tel.  
 61 819 40 11; fax 61 898 37 00 

dyżurny telefon do Straży Miejskiej – 0692 458 534
Kontakt mailowy pod adresem: 
straz.miejska@puszczykowo.pl 

informacje

http://www.cbm.amu.edu.pl/ankieta1
http://www.cbm.amu.edu.pl/ankieta2
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ulice z noWyMi naWieRzcHniaMi
dobra pogoda sprzyjała drogowcom realizującym inwestycje w naszym 
mieście. ekipy wykonawców pracowały na ulicach: zaułek, jasna 
i Boczna. niebawem rozpoczną się prace na kolejnych ulicach. 

na ulicy Podgórnej rozpoczęła się wymienia 
kolektora deszczowego. na ul. Miętowej trwa 
budowa wodociągu, natomiast na ul. szpitalnej 
i Rumiankowej wodociągu i kanalizacji sanitarnej.

Wymiana kolektora deszczowego na ul. Podgórnej była 
już dawno zaplanowana. Była konieczna ze względu na zły 
stan istniejącej kanalizacji. Oprócz wymiany starych rur po 
zakończeniu prac zostanie tam wyremontowany chodnik. Pra-
ce związane z tą inwestycją potrwają do końca października. 

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej to z kolei in-
westycje poznańskiego Aquanetu. 

Prace finansowane przez poznańską spółkę były ujęte 
w wieloletnim planie inwestycyjnym Aquanetu, który 
uwzględnia także wnioski samorządów – udziałowców wcho-
dzących w skład tej spółki. red

WymieniAją 
KOleKtOr

W ostatnich dniach września wyło-
niono wykonawcę ul. Kopernika. Trady-
cyjnie, jak przed każdą większą inwe-
stycją drogową burmistrz Andrzej Bal-
cerek zaprosi mieszkańców tej ulicy na 
spotkanie-konsultacje podczas, którego 
wykonawca przedstawi inwestycję. 

To właśnie podczas takiego spotka-
nia dotyczącego ulic Jasnej i Bocznej 
mieszkańcy zdecydowali o zwiększeniu 
zakresu prac o montaż progów zwalnia-
jących. 

Na ulicach Jasnej i Bocznej została 
ułożona nawierzchnia z kostki typu po-
zbruk. Obie będą pełniły funkcję pie-
szojezdni. Prace na ulicy Jasnej były 
prowadzone na odcinku ok. 260 me-
trów, natomiast na ulicy Bocznej na nie-
co krótszym, niespełna 200 metrowym 
odcinku. 

Wykonawcą prac na obu ulicach 
była puszczykowska firma Zakład Ro-
bót Drogowych Marek Dachtera. Wy-
konanie ulicy Jasnej kosztowało 
268.140 złotych. Realizacja ulicy Bocz-
nej była droższa, jej koszt to 345.427 
złotych.

Nową nawierzchnię zyskała także 
ulica Zaułek. Także na niej ułożono na-

wierzchnię z kostki typu pozbruk, chod-
nik oraz wjazdy na wszystkie posesje 
znajdujące się przy tej ulicy. W ramach 
tego zadania wymieniono także kanali-
zację deszczową. Istniejąca tam kanali-
zacja była wadliwie położona i jej wy-
miana była konieczna. Specjaliści zde-
cydowali o zastosowaniu rozwiązania 
z systemem z rozsączaniem wód opado-
wych na specjalnych poletkach. Całość 
prac pochłonie około 220 tys złotych.

Natomiast na ul. Kopernika na od-
cinku ok. 300 metrów zostanie ułożona 
nawierzchnia z kostki pozbruk. Ponadto 
ulica ta zyska kanalizację deszczową 
oraz chodnik. 

Zmieni się także ulica Kosynierów 
Miłosławskich. Na tej ulicy, na odcinku 
około 400 metrów zostanie położona 
nowa nakładka bitumiczna. 

Budowa nowych dróg to nie jedyne 
inwestycje realizowane w Puszczyko-
wie w sierpniu i wrześniu. 

W II połowie września zakończyła 
się budowa chodnika na ul. Kasprowi-
cza, a obecnie, na odcinku około 400 
metrów, układany jest nowy chodnik 
z kostki pozbruk wzdłuż ulicy Jarosław-
skiej. red

Ulica Jasna

Ulica Jarosławska

Chodnik na ul. Kasprowicza

Ulica Boczna
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wydarzenie

Po kilku miesiącach prac, nowa Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz 
centrum animacji kultury w Puszczykowie została oddana do użytku 
mieszkańcom naszego miasta. 

Uroczystość odbyła się 6 września, 
a białoczerwoną wstęgę przecięli Mar-
szałek Województwa Wielkopolskiego 
Pan Marek Woźniak, Członek Zarządu 
Powiatu Poznańskiego Pan Mieczysław 
Ferenc, Burmistrz Miasta Puszczykowa 
Andrzej Balcerek, Przewodniczący 
Rady Miasta Puszczykowa Janusz Sza-
farkiewicz oraz Dyrektor Biblioteki 
Miejskiej w Puszczykowie Pani Danuta 
Mankiewicz. Na uroczystości obecny 
by także ks. proboszcz, Roman Poźniak, 
który poświęcił nowy obiekt. 

Jak mówił Marszałek Marek Woź-
niak, wręczając na ręce Pani dyrektor 
D. Mankiewicz piękny album francu-
skich impresjonistów, Puszczykowo jest 
jednym z nielicznych samorządów 
w Wielkopolsce, które nie tylko inwe-
stuje w infrastrukturę komunalną i dro-
gową, ale także w kulturę. 

 – Cieszę się, że biblioteka ma 
wreszcie tak wspaniały budynek tylko do 
własnej dyspozycji – dodał M. Woźniak. 

Po części oficjalnej uczestnicy wy-
darzenia zwiedzali nowy budynek Bi-
blioteki, w którym na parterze mieści 

się wypożyczalnia dla dzieci i młodzie-
ży, kawiarenka internetowa oraz salonik 
prasowy. Z okazji otwarcia biblioteki 
zorganizowano również wystawę prac 
plastycznych Oli Jackowiak – uczenni-
cy kl. VI c. Na piętrze goście oraz 
mieszkańcy zwiedzali wypożyczalnię 
dla dorosłych oraz wpisali się do księgi 
pamiątkowej. 6 września był dniem po-
dwójnie szczególnym. W trakcie uro-
czystości mieszkańcy wzięli udział 
w Narodowym Czytaniu „Trylogii” 
Sienkiewicza. Swój ulubiony Fragment 
czytał Marszałek Marek Woźniak, Bur-
mistrz Andrzej Balcerek oraz aktor pro-
wadzący spotkanie Michał Frydrych. 
Ponadto każdy, kto przyniósł własny 
egzemplarz „Trylogii” mógł otrzymać 
pamiątkową pieczęć podarowaną przez 
Kancelarię Prezydenta RP. Finałowym 
akcentem uroczystości był żywiołowy 
koncert wirtuoza akordeonu Marcina 
Wyrostka, zwycięzcy jednej z pierw-
szych edycji „Mam talent” wraz z ze-
społem Coloriage.

Miłym akcentem uroczystości były 
wspaniałe rogaliki podarowane przez 

Serdecznie gratuluję zakończenia prac w nowym bu-
dynku Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz w Puszczy-
kowie. Cieszę się, że władze Puszczykowa, a także dyrek-
cja biblioteki zdecydowały się na tę inwestycję. Otwarcie 
nowego budynku biblioteki to jedna z inwestycji zrealizo-
wanych w ramach Programu Wieloletniego KULTURA + 
Priorytet Biblioteka +, Infrastruktura Bibliotek, którego 
celem jest przekształcenie bibliotek w nowoczesne cen-
tra kultury i edukacji. Dzięki wysiłkom podjętym w ostat-
nich latach przez wiele instytucji rządowych, samorządo-
wych i pozarządowych takich ośrodków jest w Polsce 
coraz więcej. Jestem przekonana, że dzięki obecnej in-
westycji państwa biblioteka dołączy do tego rozrastają-
cego się grona.

prof. Małgorzata Omilanowska 
Minister Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 

Cukiernię Pana Jacka Błaszkowiaka, któ-
rymi licznie zebranych gości częstowała 
wolontariuszka Alicja Konik. n

PRzecięli Wstęgę W BiBliotece
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centRuM aniMacji kultuRy W noWej siedziBie 
chociaż oficjalne otwarcie nowej siedziby centrum animacji kultury nastąpi 3 października br. 
funkcjonalność sal mogli już przetestować pierwsi uczestnicy zajęć organizowanych w nowym obiekcie 

Zespół projektantów realizujących 
ten obiekt postawił sobie za cel stworze-
nie wnętrz stylowych, w których wyko-
rzystane zostaną zabytkowe meble i ele-
menty wyposażenia wnętrz, którymi 
dysponuje biblioteka. Miało to stworzyć 
przyjazną atmosferę, zarówno dla go-
spodarzy, jak i dla gości. Projektantom 
udało się stworzyć miejsce, łączące 
w sobie nowoczesność ze stylowym 
wyposażeniem. Kolorystyka w gamie 
beży z zielonymi akcentami łagodnie 
przenika przez wszystkie pomieszcze-
nia. 

Do nowej siedziby CAK wchodzi 
się przez hall informacyjny oraz nie-
wielki gabinet z przeszklonymi drzwia-
mi, w dalszej części wydzielono hol 
wystawienniczy ze ścianami ekspozy-
cyjnymi, szatnię, poczekalnię. Z hallu 

wchodzi się też do łazienek, w tym 
osobnej większej dla osób poruszają-
cych się na wózkach. Przy holu znajdu-
je się też w pełni wyposażona kuchnia. 

Olbrzymie wrażenie robi sala prób 
tanecznych oraz jogi, wyposażona 
w poręcze i drabinki a także dwie ścia-
ny pokryte lustrami. Sąsiaduje z nią sala 
do zajęć językowych i sala tradycji. Od-
dzielone są od siebie akustyczną rozsu-
waną ścianą. Daje to możliwość uni-
wersalnego tworzenia przestrzeni o róż-
nych wielkościach, w zależności od 
potrzeb (tj. dwóch mniejszych, odręb-
nych sal lub jednej sali dużej). Sale 
mają bardzo dobre wygłuszenie, dzięki 
czemu równocześnie mogą odbywać się 
zajęcia dwóch grup – żadna nie będzie 
przeszkadzała sobie nawzajem. 

 – W nowej siedzibie znaleźliśmy 
jeszcze lepsze warunki niż w „starej 
szkole”. Sala jest większa, na dwóch 
ścianach zamontowane są lustra i porę-
cze ułatwiające naukę tańca. Jest także 
klimatyzacja i oświetlenie, które można 
regulować w zależności od rodzaju pro-
wadzonych zajęć – mówi Manuela Ma-
zurek, instruktorka zumby. 

Dodatkowym plusem jest to, że po-
mieszczenia CAK znajdują się na parte-
rze i nie trzeba już do nich wchodzić  
po schodach. Uroczystość oficjalnego 
otwarcia nowej siedziby Centrum Ani-
macji Kultury zaplanowana jest na  
3 października na godz. 17.00. red
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1 września br. zabrzmiał w tym roku pierwszy dzwonek dla puszczykowskich uczniów. tradycyjnie tego dnia, 
we wszystkich szkołach w naszym mieście odbyły się uroczyste inauguracje. uczestniczyli w nich także 
przedstawiciele władz miasta: Burmistrz andrzej Balcerek, zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński, 
przewodniczący Rady Miasta janusz szafarkiewicz, przewodnicząca komisji edukacji, kultury i sportu 
Małgorzata szczotka oraz ks. Roman Poźniak.

wydarzenie

Witaj szkoŁo

W tym roku pierwszy dzwonek był szczególnie uroczysty 
dla uczniów Gimnazjum Nr 1. Rozpoczęli go, bowiem w no-
wej siedzibie. Gimnazjum od września 2014 r. funkcjonuje 
w tzw. starej szkole, przy ul. Wysokiej. Podczas wakacji 
obiekt przeszedł gruntowany remont, dzięki któremu gimna-
zjaliści mają do dyspozycji obiekt w pełni zaspakajający ich 
potrzeby. Dzięki tej reorganizacji znacznie poprawiły się wa-
runki lokalowe w Szkole Podstawowej Nr 1, która dzięki 
przeprowadzce gimnazjum zyskała nowe sale lekcyjne. 

Rozpoczęcie roku szkolnego w Gimnazjum Nr 2 zbiegło 
się z przekazaniem obowiązków dyrektora placówki Przemy-
sławowi Hejnowiczowi w związku z rocznym urlopem zdro-
wotnym pana Krzysztofa Narożnego. 

Tradycyjnie podczas wszystkich uroczystości rozpoczę 
– cia roku szkolnego w puszczykowskich szkołach minutą 
ciszy uczczono pamięć poległych w czasie drugiej wojny 
światowej. Wszystkim nauczycielom i uczniom puszczykow-
skich placówek edukacyjnych życzymy owocnej pracy w no-
wym roku szkolnym. red



www.puszczykowo.plwrzesień 2014 Echo Puszczykowa16

insPiRujący Meksyk
Mieszkanki Puszczykowa (i nie tylko), pod wodzą krystyny Fiedler od maja tworzyły cudne stroje, 
inspirowane kultura Meksyku.

Przygotowały widowisko, z historią Malinche, kochanki i tłumaczki konkwistadora H. Cortesa w tle. 
Warsztaty i pokaz odbyły się w ramach projektu „Dookoła świata” z okazji 40-lecia Muzeum A. Fiedlera, dofinanso-

wanego przez Powiat poznański, Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Miasto Puszczykowo.
Fot. anna Kołeczek-Berczyńska FOTOgrafia 

Wycieczka do ludWikoWa z ekoinFo
na zakończenie lata odbyła się najbardziej 
wyczekiwana przez uczestników cyklu „spacerów 
po Puszczykowie” wycieczka, czyli wyprawa do 
ludwikowa. Frekwencja nadzwyczaj dopisała. 

Dzięki uprzejmości kolei drezynowej „Nasze Drezyny” 
mogliśmy odbyć przejażdżkę trasą, którą już na początku XX 
wieku jeździli letnicy do Ludwikowa. Niecodzienny środek 
lokomocji wywołał radosne nastroje pomimo mało przychyl-
nej pogody.

Po dojechaniu na stację Osowa Góra i obejrzeniu pozosta-
łości zabudowy stacji, wraz z naszym przewodnikiem Macie-
jem Krzyżańskim, udaliśmy się na zwiedzanie zabytkowego 
kompleksu. Pięknie odrestaurowany budynek dawnego schro-
niska, a późniejszego sanatorium, wzbudził ogromny zachwyt 
wszystkich uczestników wycieczki. Również wspaniale za-
chowana, bogato zdobiona leżakownia była długo przez nas 
podziwiana.

Pomimo nieprzerwanie padającego deszczu obejrzeliśmy 
pozostałe zabudowania kompleksu, a następnie udaliśmy się 
szlakiem niebieskim w kierunku wieży widokowej na Poże-
gowie w Mosinie. Po drodze oglądaliśmy Studnię Napoleona, 
oraz poznaliśmy bliżej sylwetkę Władysława Zamoyskiego 
przy upamiętniającym go głazie. Po obowiązkowym wdrapa-

niu się na wieżę ruszyliśmy zapomnianym trochę szlakiem 
pomarańczowym przez Osową Górę do Puszczykowa. Wiel-
ki entuzjazm uczestników sprawił, że być może zdecydujemy 
się na powtórzenie tej trasy w sprzyjającej jesiennej aurze. 
Już teraz gorąco zapraszamy! 

 anna Polaszczyk
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BRetania PeŁna niePodzianek
6 lipca br członkowie stowarzyszenia Puszczykowa-chateaugiron 
wyruszyli do zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego chateaugiron.

Będąc 10. raz w malutkiej Bretanii wy-
dawało nam się, że nie można już nic nowe-
go zobaczyć. Nic bardziej mylnego – Bre-
tania po raz kolejny zaskoczyła nas piękny-
mi widokami, niesamowitymi zabytkami 
i historią (bardzo często wspólną), którą 
spotkać możemy na każdym kroku. Ze 
względu na temat tegorocznej wymiany 
„Wspólna droga do wolności w 100-lecie 
I wojny światowej” wiedzieliśmy, że spo-
tkań z historią będzie bardzo dużo. We 
Francji jest około 3600 pomników poświę-
conych I wojnie światowej. Często to praw-
dziwe dzieła sztuki, a na każdym z nich 
wzruszające epitafium „...poległym dzie-
ciom Francji...”. Jednym z najpiękniej-
szych, który oglądaliśmy w Treguir to „Pła-
cząca Bretonka”. Modelem dla rzeźbiarza 
była matka, która straciła w jednej bitwie 3 
synów i męża .

Francja doceniła również udział boha-
terskich Polaków walczących o odrodzenie 
Ojczyzny.

W 1928 roku odsłonięto pomnik ku 
czci poległych Polaków, umieszczono na 
nim tablicę z dwujęzycznym napisem: 
„Żołnierzom polskim poległym za wspólną 
sprawę w latach 1914–1918 na ziemi fran-
cuskiej”. Ciekawym sposobem na współist-
nienie historii i współczesności jest stocznia 
w Nantes.

Artyści francuscy zainspirowani świa-
tami Juliusza Verne’a i Leonarda da Vinci 
stworzyli niesamowity Park Maszyn na 
miejscu starych magazynów portowych wy-
korzystując żurawie i dźwigi portowe, np. 
Wielki Słoń, Karuzela Morskich Światów.

Nabrzeże tego portu, skąd wypływały 
statki z niewolnikami przeznaczono na Po-
mnik Obalenia Niewolnictwa. Pomnik od-
daje hołd milionom ofiar niewolnictwa 
i handlu niewolnikami.

Twórcami tego niezwykłego, niekon-
wencjonalnego pomnika są dwaj Polacy 
Krzysztof Wodiczko i Julian Bonder. Obok 
słowa WOLNOŚĆ wyrytego w 47 językach 
nikt nie przejdzie bojętnie.W poszukiwaniu 
pięknych widoków wyruszyliśmy na Wy-
brzeże Różowych Granitów.

Wybrzeże to uchodzi za jedno z naj-
piękniejszych miejsc we Francji. Potężne 
skały rozrzucone na plaży zachwycają ko-
lorem, kształtami i ich różnorodnością. 
Skaliste olbrzymy uformowane w prze-
dziwne kształty robią ogromne wrażenie. 
Z plaży roztacza się widok na malowniczy 
zamek Costaeres, Zbudowany z czerwone-
go granitu w XIX wieku przez polskiego 
inżyniera Bruna Abakanowicza jest najoka-
zalszym śladem polskości w Bretanii.

Gościli tutaj znani artyści i pisarze 
z Polski Aleksander Gierymski, Leon Wy-

czółkowski, Władysław Mickiewicz. To 
właśnie tu Henryk Sienkiewicz napisał 
„Quo vadis”.

Nasi gospodarze jak zwykle nie zawiedli, 
dzięki francuskiej gościnności (może należa-
łoby przysłowiową polską gościnność zamie-
nić na francuską gościnność?) nie zabrakło 
ani wybornych francuskich win, ani bretoń-
skich specjałów. 

W czasie naszej podróży przekonaliśmy 
się, że „wspólna droga do wolności” to nie 
tylko historia wojen i wspólnych walk, ale 
także współczesne ślady działalności arty-
stów polskich na ziemi francuskiej. 

I jak nikt inny Bretończycy rozumieją 
naszą walkę o wolność. Bretania straciła 
swą niezależność w 1532 r., ale nigdy nie 
zapomniała o swoich celtyckich korzeniach, 
o swej wspaniałej historii, własnym języku, 
tańcach i muzyce. 30 lat temu, po latach 
walki, język bretoński wrócił do szkół 
i przedszkoli. 

20 listopada Stowarzyszenie Puszczy-
kowo-Chateaugiron wspólnie z Urzędem 
Miasta i Domem Bretanii organizuje kon-
cert bretońskich artystów. Gwiazdą wieczo-
ru będzie przedstawicielka młodego poko-
lenia – Rozenn Talec. Artystce towarzyszyć 
będzie Yannniq Noguet – muzyk, instru-
mentalista, wirtuoz akordeonu diatoniczne-
go. Mam nadzieję, że będzie to niezapo-
mniane spotkanie mieszkańców Puszczyko-
wa z kulturą bretońską. 

Elżbieta Mikołajczyk
Zapraszamy wszystkich 

zainteresowanych kulturą Breatanii.
Informacje: 

http://chateaugiron.puszczykowo.info

s e r d e c z n i e z a p r a s z a 
wszystkich zainteresowanych 
nauką języka francuskiego na zajęcia, 
które rozpoczynamy w pazdzierniku 2014
Iinformacje pod nr tel.: 696 145 510 , 607 035 541

StowarzySzenie PuSzczykowo – chateaugiron
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seniorzy zrzeszeni w Polskim związku emerytów, 
Rencistów i inwalidów w Puszczykowie spędzili 
ostatnie – pełne słońca dni lata 2014 r. w sarbinowie, 
koło Mielna. 104 seniorów, w dwóch równoległych 
turnusach aktywnie uczestniczyło w rehabilitacyjno-
integracyjnym pobycie w oW „Bursztynowy brzeg” 
i „Promyczek”. 

Organizatorki obu turnusów wraz z właścicielkami ośrod-
ków wczasowych przygotowały nam bardzo bogaty program 
spędzania wolnego czasu. Codzienie poranna gimnastyka, za-
jęcia na basenie w OW„Jawor” prowadzone przez instruktorkę. 
Atrakcją były wycieczki: do Dobrzycy (zwiedzanie unikato-
wych ogrodów tematycznych), do Gąsek (wejście na 19-wiecz-
ną, 50 m latarnię morską) i do Kołobrzegu. Do Mielna pojecha-
liśmy odpowienio przystosowanym meleksem, zwanym 
„ciuchcią”. Podziwialiśmy tam domek postawiony „do góry 
nogami” (nie dla osób z zaburzeniami błędnika...). Gwoździem 
programu było ognisko integracyjne dla obu naszych grup, 
zorganizowane i ufundowane przez właścicielkę „Bursztyno-
wego brzegu”. Były pieczone kiełbaski, muzyka i tańce przy 
ognisku. O 22-giej, imprezę zakończył... ulewny deszcz. 

Miłym gestem była pamięć naszej organizatorki o soleni-
zantach wśród grupy seniorów. W ciągu 10. dniowego poby-
tu znalazło się ich aż 8., w tym 6. urodzinowych. Było głośne 
śpiewanie, z pełnych piersi – „Sto lat...”.

Największą atrakcją Sarbinowa jest ponad kilometrowa, 
nowo wybudowana promenada, biegnąca wzdłuż pięknej 
nadmorskiej i czystej plaży. Bardziej aktywni – od wczesnego 
ranka do późnego wieczora – spacerowali promenadą, bądź 
maszerowali plażą, pomagając sobie laseczką, kijami bądź 
kulami – czym i jak kto mógł... 

Nie można było nie wchłaniać czystego morskiego powie-
trza i nie napawać się widokami wschodu i zachodu słońca. 

Spacerując promenadą czy plażą warto pomiętać, że 
pierwsze informacje o Sarbinowie pochodzą z 1309 r. Przez 
długi okres ta wieś znajdowała się w odległości 1,5 km od 
wybrzeża Bałtyku(!), a przed I wojną światową miejscowości 
groziło pochłonięcie przez morze. Aby temu zapobiec w 1910 
r. wzdłuż plaży postawiono kamienno-betonowy mur oporo-
wy o długości 1 km., który zapobiegł dalszej erozji i stał się 
zaczątkiem obecnej nowoczesnej promenady.

Pierwsza grupa uczestników stacjonująca w „Promyczku” 
wróciła do Puszczykowa 11 września. Grupa z „Bursztyno-
wego brzegu” – w dniu następnym. 

Wróciliśmy do naszych domów naładowani energią i zre-
laksowani. Będziemy wracać myślami do Sarbinowa w zimo-
we, mroźne i nieprzyjazne dni, z nadzieją na ponowny wy-
jazd w przyszłym roku...

Wyjazd ten był możliwy dzięki dotacjom Urzędu Miej-
skiego i Burmistrza Miasta, oraz Oddziału Rejonowego P.Z.E-
.R.i I w Puszczykowie. W imieniu wszystkich uczestników 
serdecznie dziękujemy.

Nina Kubzdela

RzeźBiaRskie zMagania
24 października 2014 r., w Mosińskim ośrodku 
kultury odbędzie się iX edycja Powiatowego turnieju 
Rzeźbiarskiego. 

Mogą w nim wystartować amatorzy ze szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestni-
cy kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.

KOMuNIKAt
Zarząd P.Z.E.R.i I zaprasza 19 listopada 2014 r. do teatru Muzycznego na operetkę „MY FAIR LADY”. 
Zapisy i opłaty przyjmowane będą w Klubie Seniora dnia 22.10.2014r w godzinach od 15:00 do 17:00. 
Organizator wyjazdów – Ewa Palm-Drobnik – tel. 534 108 888

ZARZąD POLSKIegO ZWIąZeK eMeRyTóW, RenCISTóW I InWALIDóW W PUSZCZyKOWIe 

Pożegnanie lata

MOK zaprasza do uczestnictwa osoby wykazujące ponad-
przeciętne zdolności artystyczne i umiejętności manualne. 
Prace uczestników turnieju będzie oceniać profesjonalne 
Jury, w którego skład wejdą zaproszeni artyści rzeźbiarze 
i plastycy. 

Termin zgłaszania uczestników upływa 10 października 
2014 r. 

Więcej informacji: www.kultura.gmina.pl

http://www.kultura.gmina.pl


O G Ł O S Z E N I E 
BuRMIStRZA MIAStA PuSZCZYKOWA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, 

Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 – w dwóch etapach A i B. 

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 323/14/VI z dnia 16 września 2014 r. o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, 
Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 – w dwóch etapach A i B.

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 10.11.2014 roku. Z niezbędną dokumentacją sprawy 
można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być składane w for-
mie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Miejski w Puszczykowie lub za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 roku Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres: um@puszczykowo.pl do dnia 10.11.2014 r. 
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

Foszek czyŚcioszek
9 października br. w sali teatralnej gimnazjum nr 1 
przy ul. Wysokiej 1 odbędzie się spektakl „Foszek 
czyścioszek”. Początek godz. 17. cena biletu 5 zł. 

BiBlioteka Miejska w pUszczykowie 
i n f o r m u j e, 

że istnieje możliwość uzyskania pomocy przy odrabianiu lekcji 
w klasach 4-5 w ramach wolontariatu 

w czwartki od godz. 14.00-15.30 (bezpłatne) 
BMcak ul. Rynek 15. 

więcej informacji pod telefonem 61 819 46 49. 
zaczynamy od 18.09.2014 r.

Pierwsze spotkanie cyganka opowiada – spotkanie z ba-
śniami cygańskimi zaplanowano na 23 października 2014 r. 

13 listopada br. bajarze przedstawią wielkopolskie opo-
wieści – wielkopolskim dzieciom. 

Natomiast11 grudnia dzieci wysłuchają Baśni ludów pół-
nocy – spotkanie z baśniami oprószonymi śniegiem. 

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 17:00. 
Wstęp wolny. 

od października br. w Bibliotece 
Miejskiej na Rynku rusza cykl 
imprez pt.: „Baśnie właśnie”. 
Podczas tych spotkań dzieci 
przy muzyce słuchają baśni 
z całego świata – każde 
spotkanie poświęcone 
jest innemu regionowi. 

lekcje z lego
6 października 2014 r. o godz. 17.30 w Bibliotece Miej-

skiej im. Małgorzaty Musierowicz – centrum anima-
cji i Kultury w Puszczykowie, ul. wysoka 1 odbędzie się 
specjalna darmowa lekcja pokazowa. 

Jej organizatorem jest Bricks 4 Kidz. W lekcji uczestni-
czyć mogą wszystkie dzieci kochające klocki LEGO.

Bricks 4 Kidz (czyli po prostu Klocki Dla Dzieci) to 
sprawdzony amerykański pomysł i metodologia prowadzenia 
zajęć dla dzieci. 

Organizator zapewnia wyjątkową atmosferę zajęć, pod-
czas których dzieci uczą się, budują, bawią… za pomocą 
uwielbianych przez dzieci klocków LEGO.

Więcej informacji pod nr tel. 61 307 04 44 oraz na stronie: 
www.bricks4kidz.com.pl n
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liceuM ogólnoksztaŁcące iM. MikoŁaja koPeRnika
Działalność Liceum w ostatnich ośmiu latach to dynamiczne 

zmiany zachodzące w różnych sferach funkcjonowania szkoły. Na 
skutek decyzji organu prowadzącego, wprowadzającej ujednoli-
cony schemat organizacyjny we wszystkich placówkach oświato-
wych Powiatu Poznańskiego, zmieniła się struktura kadry kierow-
niczej Liceum. Zlikwidowano stanowisko wicedyrektora ds. 
sportu, zastępując je stanowiskiem kierownika wyszkolenia spor-
towego, a także, na skutek małej liczby uczniów mieszkających 
w internacie, zlikwidowano stanowisko kierownika internatu oraz 
ograniczono liczbę wychowawców. W ten sposób kadrę kierow-
niczą ograniczono do trzech stanowisk: dyrektora (Przemysław 
Budzyński), wicedyrektora (Dorota Rojewska) oraz kierownika 
wyszkolenia sportowego (Jarosław Jagaciak). Inną niezwykle 
istotną zmianą organizacyjną stało się powołanie do życia Zespo-
łu Szkół w Puszczykowie, który od pierwszego września 2012 r. 
rozpoczął nowy etap w historii szkoły. W jego skład weszło, ma-
jące swoja piękną tradycję Liceum Ogólnokształcące im. Mikoła-
ja Kopernika oraz rozpoczynające działalność Gimnazjum Spor-
towe. Stworzenie Zespołu Szkół miało przede wszystkim zwięk-
szyć liczbę uczniów, systematycznie malejącą na skutek niżu 
demograficznego, w szerszy sposób wykorzystać zmodernizowa-
ną bazę szkolną, rozszerzyć działalność licealnych klas sporto-
wych, poprzez odpowiednie przygotowanie kandydatów do nich, 
a tym samym wydłużenie lekkoatletycznego cyklu szkoleniowe-
go. Zaproponowana oferta gimnazjalna spotkała się z dużym za-
interesowaniem, nie tylko uczniów z Puszczykowa, co pozwoliło 
zahamować malejącą liczbę uczniów. 

Inną zmianą organizacyjną stała się kolejna reforma w eduka-
cji, która w 2012 r. dotarła również do szkół ponadgimnazjalnych 
i wprowadziła zasadnicze zmiany w procesie edukacyjnym oraz 
kończącym go egzaminie maturalnym. Zgodnie z jej założeniami 
w pierwszym roku nauki wszystkie klasy liceum realizują takie 
same przedmioty, każdy w zakresie podstawowym, a od drugiej 
skupiają się przede wszystkim na wybranych przez uczniów 
przedmiotach realizowanych w zakresie rozszerzonym.

Najbardziej widoczne dla wszystkich osób przybywających do 
szkoły stały się z pewnością zmiany zachodzące stopniowo w jej 
wyglądzie zewnętrznym i wewnętrznym. Dzięki staraniom i środ-
kom Powiatu Poznańskiego, przez kolejne lata w okresie 2006–
2014, kontynuowano przeprowadzoną wcześniej termomoderni-
zację szkoły i internatu, sprawiając, że stały się piękniejsze i bar-
dziej funkcjonalne. Rozpoczęto od remontu dużej sali gimna-
stycznej, zaplecza sportowego, świetlic oraz łącznika. Wszystkie 
pomieszczenia zostały poddane gruntownej renowacji, ściany 
i posadzki nabrały nowej jakości i kolorów. 

W następnym etapie przyszła kolej na budynek główny. 
Wszystkie sale lekcyjne i inne pomieszczenia zostały odnowione, 
wyposażone w nowe meble, a stanowiska nauczycielskie w kla-
sach wzbogacone o komputery podłączone do rzutników multi-
medialnych, co w znaczący sposób wpłynęło na jakość pracy 
w czasie prowadzonych lekcji. Unowocześniono pracownie infor-
matyczne, uruchomiono sześć pracowni z tablicami interaktyw-

nymi, w tym jedną z systemem PRS, działalność biblioteki i czy-
telni wzbogacono o Centrum Informacji Multimedialnej, pozwa-
lające na szybszy dostęp do poszukiwanych informacji. Młodzież 
uzyskała dostęp do bezprzewodowego Internetu oraz otrzymała 
do dyspozycji zmodernizowany radiowęzeł. Baza sportowa szko-
ły w 2009 roku wzbogaciła się o boisko piłkarskie ORLIK 2012 
oraz boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki. Jesienią 
2013 r. zakończono budowę i oddano do użytku długo oczekiwa-
ny, nowoczesny stadion lekkoatletyczny. 

Prawdziwa remontowa rewolucja miała miejsce w internacie. 
Przebiegała ona w dwóch etapach. W trakcie pierwszego zmoder-
nizowana została część mieszkalna budynku. Uczniowie otrzyma-
li do dyspozycji komfortowe pomieszczenia zapewniające wszyst-
ko, co niezbędne do nauki i wypoczynku. Na każdej z trzech 
kondygnacji może jednocześnie mieszkać po trzydzieści osób, 
rozlokowanych w pięciu mieszkalnych modułach, składających się 
z dwóch trzyosobowych pokojów, łazienki i aneksu kuchennego. 
Wszystkie pomieszczenia zostały odnowione, wyposażone 
w nowe meble i niezbędne urządzenia, w pokojach zapewniono 
dostęp do Internetu, w pokojach nauki zamontowano nowoczesne 
telewizory, a dla bezpieczeństwa mieszkających zainstalowano 
system monitoringu oraz czujki pożarowe. W drugim etapie wy-
konano remont części administracyjno – gastronomicznej inter-
natu. Część budynku przystosowano do potrzeb Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej przeniesionej przez Powiat Poznański 
z Mosiny. Powstał w nim kompleks pokoi – gabinetów zapewnia-
jących właściwe warunki do prowadzonej działalności oraz nie-
zbędne zaplecze administracyjno-socjalne. W części należącej do 
szkoły powstała przygotowana na czterdzieści osób stołówka 
szkolna wraz z zapleczem kuchennym, dostosowanym do potrzeb 
cateringu, gabinet pielęgniarski z izolatką, toalety dostosowane 
do wymagań osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia tech-
niczne. W dawnych piwnicach internackich oraz byłej kotłowni 
powstały dwie przestronne szatnie sportowe z prysznicami i toa-
letami, a także pomieszczenia służące między innymi do odnowy 
biologicznej (pokój masażu, sauna, siłownia, wanna spa, zaplecze 
sanitarne). Z kolei na dachu internatu zamontowano kolektory 
słoneczne wykorzystywane do ogrzewania wody. Dzięki przepro-
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W PuszczykoWie – HistoRia najnoWsza (2006–2014)
wadzonym inwestycjom szkoła w Puszczykowie stała się nowo-
czesnym kompleksem edukacyjno–sportowym, którego pozazdro-
ścić mogę inne oświatowe placówki, a także niejeden klub spor-
towy. Baza dydaktyczna i sportowa to tylko jeden z atutów obec-
nej szkoły. Uczniom chcącym rozwijać swoje talenty szkoła 
proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz kół zaintere-
sowań, takich jak: wykłady akademickie (prowadzone w formie 
wideokonferencji) w ramach projektu Uniwersytet w Twojej 
Szkole, udział w wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach organi-
zowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (klasy pa-
tronackie – fizyczna i biologiczna), Uniwersytet Medyczny i Uni-
wersytet Przyrodniczy, koła przedmiotowe ( np. biologiczne, 
chemiczne, matematyczne, geograficzne, językowe), koła zainte-
resowań (np. teatralne, dziennikarskie, turystyczno-krajoznawcze, 
medyczne, Klub Europejski). Uczniom proponuje się również: 
działalność w Radzie Uczniowskiej, redagowanie szkolnej gazety 
i strony internetowej, współpracę z prasą lokalną, udział w wy-
cieczkach przedmiotowych i obozach sportowych, a także w za-
jęciach z lekkoatletyki oraz innych dyscyplin sportowych. 

Ważnym elementem działalności Szkoły, a przede wszystkim 
Liceum, jest prowadzona od 19 lat współpraca ze szkołą w Ro-
smalen w Holandii i od jesieni 2013 roku współpraca z liceum na 
Węgrzech, dzięki której uczniowie poznają kulturę i zwyczaje 
innych krajów europejskich, doskonalą znajomość języka angiel-
skiego oraz realizują wspólnie różnorodne programy edukacyjne 
i projekty. Dzięki trwającej od 2003 r. współpracy Powiatu Po-
znańskiego z Prefekturą Sao José dos Pinhais w Brazylii nasi 
uczniowie mogli i nadal mogą poznawać również kulturę tego 
kraju, rozmawiać o tamtejszej szkole i zachowaniach młodzieży, 
a także uczyć się brazylijskich tańców, poznawać egzotyczne 
sztuki walki, czy trenować piłkę nożną pod okiem brazylijskiego 
trenera.

W latach 2006 – 2014 tradycyjnie już absolwenci Liceum 
osiągali jedne z najlepszych wyników egzaminu maturalnego 
wśród szkół Powiatu Poznańskiego i nie odstawali od swoich ró-
wieśników ze szkół poznańskich. Co roku najlepsi z nich wyróż-
niani byli Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendiami 
Rady Powiatu w Poznaniu. Do zaszczytnej listy najlepszych 
uczniów Liceum, którzy otrzymali Stypendium Prezesa rady Mi-
nistrów, w latach 2006 – 2014 dołączyli: Agnieszka Rojewska, 
Adam Staliński, Kinga Łuczak, Anna Przybyła, Marta Bąkowska, 
Patrycja Madajczak, Marta Lubinska, Michał Urbaniak. Co roku 
rosła też liczba osób otrzymujących Stypendia Rady Powiatu 
w Poznaniu, czyli uczniów, którzy na koniec roku szkolnego uzy-
skali średnią ocen, co najmniej 5,0. W roku 2013 było ich aż 15, 
w tym również uczniowie Gimnazjum Sportowego, a w roku 
2014 aż 18. 

Tradycyjnie też uczniowie Liceum uczestniczyli w różnorod-
nych olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach spor-
towych, odnosząc sukcesy na poziomie powiatowym, wojewódz-
kim i krajowym, a nawet międzynarodowym. W roku szkolnym 
2007/2008 reprezentacja Liceum zajęła I miejsce w wojewódz-

twie i 7 w kraju (na ponad 3 tysiące startujących zespołów) 
w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej. W czerwcu 2011 r. ze-
spół LO w Puszczykowie zajął I miejsce w ogólnopolskim kon-
kursie językowym ACROSS POLAND PROJECT. W czerwcu 
2011 nasze Liceum zostało uhonorowane tytułem „Szkoła Od-
krywców Talentów” nadawanym przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej w trakcie trwania Roku Odkrywców Talentów, 
a w czerwcu 2014 r., zarówno Liceum, jak i Gimnazjum Sportowe 
uzyskały tytuł „Szkoły w ruchu”. Tytuły ten stanowią wyróżnienie 
dla szkół, które w szczególny sposób przyczyniają się do odkry-
wania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży oraz 
propagują zdrowy styl życia, ruch, rekreacje i sport. W 2013 roku 
Uczniowie Liceum zdobyli Nagrodę Główną w kampanii „Drugie 
życie”, angażując się w krzewienie idei transplantologii i realizu-
jąc wiele cennych inicjatyw z nią związanych. Od wielu lat nasi 
uczniowie przywożą medale z najważniejszych krajowych zawo-
dów lekkoatletycznych, jakimi są Mistrzostwa Polski, zarówno 
halowe jak i na otwartym stadionie. W ostatnich ośmiu latach 
pracy szkoły do najbardziej znanych, cenionych i odnoszących 
najbardziej spektakularne sukcesy z pewnością należy zaliczyć: 
Annę Jagaciak (wielokrotną medalistkę i Mistrzynię Polski Junio-
rów, reprezentantkę kraju w skoku w dal i trójskoku w latach 
2006-2009, a obecnie najlepszą w tych dyscyplinach zawodniczkę 
polską w kategorii seniorek), Kingę Łuczak (wielokrotną meda-
listkę i Mistrzynię Polski Juniorów w rzucie oszczepem), Zacha-
riasza Derezińskiego (wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski 
Juniorów i reprezentanta kraju w skoku w dal i biegu płotkarskim 
w latach 2006–2009), Dawida Urbaniaka (medalistę Mistrzostw 
Polski Juniorów w biegach sprinterskich), Agnieszkę Sobieską 
(wielokrotną medalistkę i Mistrzynię Polski Juniorów w trójskoku 
w latach 2010–2012), Adriannę Szóstak (wielokrotną medalistkę 
i Mistrzynię Polski Juniorów oraz reprezentantkę kraju w skoku 
w dal i trójskoku w latach 2012-2014), Filipa Kossmanna (wielo-
krotnego medalistę Mistrzostw Polski Juniorów i reprezentanta 
kraju w skoku wzwyż w latach 2012–2014).Od wielu lat Liceum 
zajmuje czołowe miejsca w rywalizacji sportowej szkół Powiatu 
Poznańskiego obejmującej starty we wszystkich imprezach orga-
nizowanych przez SZS Powiatu, a w okresie 2006–2014 corocznie 
zdobywa tytuł najbardziej usportowionej szkoły Powiatu Poznań-
skiego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. W ślady starszych 
koleżanek i kolegów zaczynają podążać uczniowie gimnazjum, 
odnosząc sukcesy sportowe w rywalizacji nawet ze starszymi 
rocznikami.

Biorąc pod uwagę piękny jubileusz Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, obchodzony uro-
czyście 20 września 2014 r., należy podkreślić jeszcze jeden, 
może najważniejszy sukces. Podobnie jak poprzez całe minione 
50 lat szkołę nadal wyróżnia jej niepowtarzalny klimat, przyjazna 
i życzliwa atmosfera, troska o ucznia, poważne traktowanie każ-
dego członka jej społeczności, a przede wszystkim pełna zaanga-
żowania współpraca wszystkich osób, którym nieobojętne są losy 
puszczykowskiego ogólniaka, a obecnie zespołu szkół. n
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jesienna zBióRka kRWi
zgodnie z tradycją osP Puszczykowo 
wraz z Regionalnym centrum 
krwiodawstwa i krwiolecznictwa 
w Poznaniu organizuje jesienną 
akcję zbiórki krwi. 

Krwiobus przyjedzie do Puszczykowa 26 październi-
ka (niedziela) i zaparkuje na parkingu przy Kościele pw. 
Św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. Dworcowa 16, w godzi-
nach od 9.00 do 14.00. 

„TY rÓwNIEŻ MOŻESZ PODarOwaĆ
 KOMUŚ ŻYcIE”

WędRoWnicza WatRa 2014 15 sierpnia o godzinie 6.00 wyruszyliśmy 
w niesamowitą podróż na daleki wschód. daleki,  
bo aż do Puław, oddalonych od Puszczykowa 
o prawie 450 km. 

Po 5. godzinach jazdy dojechaliśmy do celu. W Puławach 
odebraliśmy mapę, założyliśmy nasze ciężkie, wypchane po 
brzegi plecaki i dalej poruszaliśmy się już pieszo. Podziwiali-
śmy piękno natury idąc ścieżkami wydeptanymi tylko przez 
dziką zwierzynę oraz porośniętymi przez zielska wzdłuż lewe-
go brzegu Wisły. Po kilkugodzinnej wędrówce dotarliśmy do 
Janowca. Zjedliśmy kolację, a późnym wieczorem udaliśmy 
się na ognisko integrujące. Następnego dnia, podczas gry tere-
nowej przygotowanej przez organizatorów, zwiedziliśmy Ka-
zimierz Dolny. Gospodarze zadbali żeby nam się nie nudziło, 
organizując wejście do parku linowego. W niedzielę wzięliśmy 
udział w uroczystej mszy świętej. Po mszy mieliśmy okazję 
uczestniczyć w warsztatach prowadzonych na trzech blokach 
programowych. 

W poniedziałek, po dwudniowym wypoczynku, wyruszy-
liśmy w drogę powrotną do Puław. Tym razem szliśmy pra-
wym brzegiem Wisły, szlakiem prowadzącym przez lessowe 
wąwozy. Doszliśmy akurat na karaoke i dyskotekę. Kolejnego 
dnia odwiedziliśmy park naukowo-technologiczny w Puła-
wach i pałac Czartoryskich. Wtorek był ostatnim dniem wę-
drówek, dlatego wieczór spędziliśmy razem z innymi patrola-
mi, siedząc przy ognisku, jedząc kiełbaski, śmiejąc się i śpie-
wając. W środę zostało nam już tylko sprzątanie i mogliśmy 
jechać do Małecza, gdzie czekała nas druga, równie ciekawa 
część Wędrowniczej Watry 2014, zlot wędrowników z całej 
Polski. Codziennie czekały nas tam ciekawe zajęcia. Bawili-
śmy się świetnie i poznaliśmy mnóstwo nowych ludzi. 

Franciszek Dydowicz, 2 PDw harmider

  data ur.   data zg.
Forycki Stefan 25.VIII.1921 20.VIII.2014
Poprawka Leon 20.VI.1927 3.IX.2014
Michalski Tadeusz Marcin 23.IV.1961 8.IX.2014
Banaszak Antoni Marek 18.IV.1951 17.IX.2014
Zimińska Zenona 25.XI.1930 18.IX.2014
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WAKACyJNE SuKCESy  
PuszczykoWskicH PŁyWakóW 
W lipcu tego lata na jeziorze kierskim w Poznaniu rozegrano 
Międzynarodowy Maraton Pływacki „Wpław przez kiekrz” 
im. stanisława garczarczyka. jest to najstarsza impreza w Polsce 
w pływaniu długodystansowym. 

W tym roku w wyścigu masowym 
(dystans 1,5 km) wraz z dorosłymi za-
wodnikami wystartował puszczykowski 
młody pływak – Jan Stachecki (11 lat). 
Był najmłodszym uczestnikiem tego 
wyścigu, za co nagrodzony został pu-
charowym trofeum. Wyścig ukończył 
w pierwszej dziesiątce. 

Nie był to jedyny wakacyjny sukces 
naszego pływaka. Tego lata zdobył on 
także: brązowy medal na Mistrzo-
stwach Polski PTTK w długodystan-
sowym pływaniu w płetwach organi-
zowanych na wodach Zatoki Gdańskiej 

oraz wystartował dwukrotnie w aquath-
lonie w ramach Garmin Iron Triathlon 
zajmując II miejsce w Radkowie i III 
miejsce w Gołdapi. Warto wspomnieć 
w tym miejscu jeszcze o 7-letnim anto-
nim Stacheckim – bracie Jasia, który 
w ramach Garmin Iron Triathlon wy-
startował na dystansie 200 m. Rywali-
zując z liczną grupą rówieśników od-
niósł swoje pierwsze sukcesy zdobywa-
jąc II miejsce w Radkowie i I miejsce 
w Gołdapi. 

Serdeczne gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. n

sezon golFoWy W PeŁni

zagRają z lecHeM 
i gRoMeM
We wrześniu, drużyna akademii z Puszczykowa 
rozpoczęła swoją piłkarską przygodę w oficjalnych 
rozgrywkach organizowanych przez Wielkopolski 
związek Piłki nożnej. 

Rywalami naszych zawodników są m.in. Lech Poznań, 
Grom Dopiewo, UKS Orzeł Granowo, Sokół Rakoniewice 
oraz Patria Buk. 

Puszczykowianie, członkowie 
jednego z najstarszych klubów 
golfowych w Polsce, 
puszczykowskiego PanoRaMa 
golF cluBu spotkali się 
23 i 24 sierpnia 2014 roku 
na uroczym polu golfowym 
amber Baltic koło Międzyzdrojów.

Podczas rozgrywek wyłoniono mi-
strzów klubu na rok 2014. Turniej pro-

wadzono w klasyfikacji stableford. 
Zwycięzcą w kategorii brutto został Lu-
cjan Głowacki, kolejne miejsca zajęli 
Paweł Stasiak i Janusz Szafarkiewicz. 
W kategorii netto trofeum dla początku-
jących otrzymał Wojciech Majchrzak. 
Dalej uplasowali się Dorota Szeremet 
i Marian Rzeźnik.

Kolejny turniej Panorama Golf Clu-
bu już 3 i 4 października na polu golfo-
wym Gradi koło Wrocławia. Zaprasza-
my do udziału pasjonatów tego piękne-
go sportu. w. Majchrzak

 – Nasz drużyna składa się z piłkarzy urodzonych w 2002 
roku. Udział w profesjonalnych rozgrywkach to dla zawodni-
ków doskonała okazja do sprawdzenia swoich umiejętności na 
tle innych, a także dobry krok w stronę profesjonalnej kariery 
– mówi Bartosz Bogusz, trener Akademii Piłkarskiej Reissa. 

Akademia Piłkarska Reissa to jedna z największych szkó-
łek sportowych w Europie Środkowo – Wschodniej dla dzie-
ci 4-letnich i starszych. W klubie trenuje ponad 3500 zawod-
ników w 75 lokalizacjach w całej Wielkopolsce, także 
w Puszczykowie.

Naszym zawodnikom życzymy samych sukcesów! 
Daria wierszuła
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iV MetRoPolitalny 
sPŁyW kajakoWy

5-7 września br. w kamienicy, Puszczykowskie 
towarzystwo sportowe zorganizowało sportowe 
zakończenie lata połączone z 19 Mistrzostwami 
Puszczykowa w Windsurfingu. W imprezie wzięło 
udział blisko 70 uczestników, którzy startowali 
w różnych dyscyplinach sportowych całymi rodzina-
mi. Piękna pogoda zrekompensowała słaby wiatr.

W piątkowy wieczór wszyscy uczestnicy spotkali się przy 
ognisku, gdzie powoli nastrajali się do sobotnich zawodów 
sportowych, a integracja trwała do późnych godzin nocnych.

W sobotę rano ruszyły regaty. Na specjalnie rozmieszczo-
nych bojkach, przy asekuracji motorówki WOPR zawody za-
częła grupa dziecięca. Na starcie pojawiło się 7 dzielnych 
windsurferów. Umiarkowany wiatr był idealny dla tej grupy 
wiekowej, której udało się rozegrać 4 wyścigi. Suma wyników 
z poszczególnych wyścigów pierwsze miejsce przyniosła Jur-
kowi Rembowskiemu. Drugie miejsce zajęła Gabrysia Ossow-
ska, a trzecie Wojtek Pawlik. W kategorii tej wyróżnieni zo-
stali jeszcze Grzesiu Janaszek i Gabrysia Ossowska, jako 
najmłodsi uczestnicy regat. Po zmaganiach najmłodszych już 
na znacznie dłuższej trasie swoje zawody zaczęła kategoria 
OPEN. W kategori kobiet po 3 wyścigach pierwsze miejsce 
wywalczyła Basia Hoffmann, która wyprzedziła drugą Anię 
Ossowską i trzecią Klaudynę Janaszek. Wśród panów bezkon-
kurencyjny okazał się Alfred Ossowski, który zdeklasował 
rywali i zajął pewnie pierwsze miejsce. Drugie i trzecie miej-
sce kolejno zajęli Michał i Leszek Janaszek. Alfred otrzymał 
też nagrodę za najlepszy debiut, ponieważ po raz pierwszy 
wystartował w zawodach i od razu zgarnął pierwszy miejsce. 

Po zakończeniu zmagań windsurfingowych przyszedł 
czas na pozostałe zawody sportowe, w których uczestnicy 
imprezy bardzo chętnie startowali. Wśród różnych dyscyplin 
nie zabrakło meczu siatkówki plażowej oraz rowerowej wy-
cieczki wokół pięknego jeziora. 

wyniki Turniejów
Turniej tenisa stołowego dzieci:

1. Maksymilian Porządny
2. Kuba Mazurek
3. Kuba Standar

Turniej tenisa ziemnego w parach:
1. Waldek Brzeziański & Jędrzej Standar
2. Adam Halicki & Ania Kucharczyk
3. Paweł Mazur & Kacper Mazur i Leszek Janaszek & Zuza 

Standar
Turniej w Boul’e

1. Tomek Hoffmann & Karol Hoffmann
2. Jędrzej Standar & Ania Kucharczyk
3. Kajtek Konieczny & Maja Sworowska  

W sobotę 6 września br. odbył się iV Metropolitalny 
spływ kajakowy. Ponad 170 kajakarzy pokonało 
blisko 50 kilometrową trasę na odcinku Śrem – 
Puszczykowo – Poznań. 

Tradycyjnie kajakarze zatrzymali się na przystani w Pusz-
czykowie, gdzie mieli  poczęstunek i odpoczynek. 
Spływ kajakowy był kolejną inicjatywą stowarzyszenia sa-
morządów: Metropolia Poznań. We współorganizację wyda-
rzenia, poza Stowarzyszeniem włączyło się Miasto Śrem, 
Miasto Puszczykowo, Śremski Sport Sp. z o.o. oraz Centrum 
Turystyki Kulturowej TRAKT, instytucja zarządzająca Bramą 
Poznania. Komandorem spływu, podobnie jak w latach ubie-
głych, była pani Izabela Dylewska, wielokrotna medalistka 
olimpijska, mistrzostw świata i Europy. red

SpOrtOWO-SłOneCzne 
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zAKOńCzenie lAtA z ptS-em

Regaty na SUP-ach w parach
1. Jędrek Stempniak & Karolina Stokłos
2. Antek Cegłowski & Ania Kucharczyk
3. Adam Halicki & Basia Nowacka

Całe zawody tradycyjnie kończyło uroczyste ogłoszenie 
wyników z wręczeniem nagród za poszczególne konkurencje 
oraz ognisko ze śpiewami przy akompaniamencie gitarowym. 
Po raz kolejny mieszkańcy Puszczykowa pokazali jak świet-
nie potrafią się wspólnie bawić na świeżym powietrzu w spo-
sób aktywny. Organizatorzy nie kryją zadowolenia z fre-
kwencji i pojawienia się sporej liczby nowych osób, które 
pierwszy raz uczestniczyły w imprezie. Zarząd PTS-u jeszcze 
raz serdecznie dziękuje wszystkim za udział w imprezie oraz 
naszym sponsorom, którzy jak zawsze wsparli imprezę wkła-
dem rzeczowym.

Galeria z imprezy dostępna na stronie www.ptspuszczy-
kowo.pl i na facebook’u . PTS

http://www.ptspuszczykowo.pl
http://www.ptspuszczykowo.pl



	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

