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30 maja odbyła się po raz pierwszy ogólnopolska Noc 
Bibliotek. Uczestniczyła w niej także placówka 
z Puszczykowa. 

Celem akcji było promowanie czytelnictwa i przedstawie-
nie biblioteki jako miejsca na ciekawe spotkania, spędzenie 
czasu ze znajomymi, twórcze zabawy w gronie dzieci i doro-
słych, ale przede wszystkim zachęcenie do czytania.

W Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie noc rozpoczęła 
się od godz. 18. Pierwszym punktem programu było czytanie 
bajki Joanny Krzyżanek „Kura Adela. Jak kura zgubiła złote 
pióra”. Najmłodsi czytelnicy z wypiekami na twarzach słucha-
li niebanalnych pomysłów pierzastej bohaterki na odprawienie 
nieproszonego gościa. Później dzieci wraz z rodzicami obej-
rzały film animowany „Sekret Eleonory”. Bajka dostarczyła 
mnóstwa wrażeń, niektóre momenty mroziły krew w żyłach, 
niektóre bawiły, przenosząc widzów w piękny świat bajek.

Przy „Zaczarowanym Stoliczku” czytelnicy tworzyli swo-
je własne unikatowe zakładki do książek. Można było rów-
nież wypożyczyć książkę niespodziankę – szczelnie owiniętą 
w szary papier. Dopiero w domu czytelnicy przekonywali się 
jaką książkę wylosowali.

Dla dorosłych przeznaczone były również antystresowe 
kolorowanki, scrabble oraz szachy. Dla wszystkich uczestni-
ków akcji przygotowane zostały muffinki z cytatami z książek.

Przy tej okazji można było wypełnić mini ankietę, w któ-
rej pytaliśmy czytelników o ulubioną książkę z dzieciństwa, 
ulubioną książkę dla dorosłych oraz o spotkaniu, z którym 
pisarzem marzą najbardziej.

Organizatorami wydarzenia byli: Centrum Edukacji Oby-
watelskiej, „Gazeta Wyborcza” i Magazyn „Książki”, Funda-

cja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, Fundacja Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Książki. 

Dziękujemy wszystkim, którzy byli tego dnia z nami!
 BMCAK
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samorząd

Burmistrz miasta Puszczykowa 
informuje o umieszczeniu w BIP na stronie internetowej www.puszczykowo.pl 

zarządzenia nr 33/15/VII z dnia 29.05.2015 r. 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

n n n

Burmistrz miasta Puszczykowa 
informuje o umieszczeniu w BIP na stronie internetowej www.puszczykowo.pl 

zarządzenia nr 34/15/VII z dnia 29.05.2015 r. 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

ZAPRASZAM
NA wSPólNE

śwIęTOwANIE 
20 czerwca br. będziemy świętować Dni Puszczykowa. Zapraszam, 
spędźmy ten dzień razem, w miłej i wesołej atmosferze. 

Jak zawsze, przygotowując program na ten wyjątkowy dzień, staraliśmy 
się ułożyć go tak, aby każdy mógł znaleźć w nim coś interesującego dla 
siebie, niezależnie od wieku i zainteresowań. Coś, dla czego, warto przyjść 
i wspólnie świętować. 

Dni Puszczykowa to już tradycyjnie okazja do posłuchania dobrej mu-
zyki, zarówno tej w wykonaniu gwiazd znanych z największych festiwali, 
estrad i telewizji, jak i naszych puszczykowskich artystów. 

Jestem pewien, że kiedy na scenie pojawią: Bracia i Skaldowie wszyscy 
będziemy doskonale się bawili. Od młodszych mieszkańców naszego miasta 
wiem, że na te koncerty wybierają się fani nie tylko z Puszczykowa czy po-
bliskich miejscowości, ale także z dalszych zakątków Wielkopolski. Moim 
zdaniem to najlepsze potwierdzenie, że zapraszamy odpowiednich artystów. 

Z doświadczenia wiem, że przed sceną nie zabraknie także fanów na-
szych puszczykowskich zespołów, bo w programie mamy koncerty: Biloka-
cji, Chili Monkey, Mad Hatters, a także występy laureatów Międzyszkolne-
go Festiwalu Piosenki Małolata i wielu artystów uczęszczających na zajęcia 
prowadzone w Centrum Animacji Kultury.

Tego dnia warto odwiedzić także stoiska organizacji pozarządowych 
działających w naszym mieście i zapoznać się z ich działalnością. Wśród 
nich będzie także stoisko Szklarskiej Poręby i Karpacza, na którym te part-
nerskie miasta zaprezentują swoją ofertę turystyczną. 

Uroczystym akcentem Dni Puszczykowa będzie także wręczenie „Lauru 
Puszczykowa”. W tym roku, to szczególne wyróżnienie kapituła przyznała 
doskonale znanej puszczykowianom i nie tylko Piekarni-Cukierni BJB 
Błaszkowiak. 

Oczywiście nie ma dobrego świętowania bez smacznej kuchni. Dni na-
szego miasta to przecież także idealna okazja, aby spotkać się ze znajomymi, 
i po prostu miło spędzić czas. Jak zwykle nie zabraknie więc stoisk z pysz-
nym jedzeniem, słodyczami, napojami. 

Dni Puszczykowa będą też doskonałą spo-
sobnością, aby zobaczyć jak w minionych  
miesiącach zmienił się teren CAS-u przy 
ul. Kościelnej. Wreszcie staje się on atrakcyj-
nym miejscem aktywnego wypoczynku dla 
mieszkańców naszego miasta. Boisko ze sztucz-
ną nawierzchnią, funkcjonalne ścieżki z este-
tycznym oświetleniem, siłownia na świeżym 
powietrzu przekształcają ten teren w wizytów-
kę Puszczykowa, z której możemy być dumni. 
Całość uzupełnia powstający w szybkim tempie 
kompleks hal sportowych realizowany przez 
spółkę My Sport, a z których już niedługo będą 
korzystać nasi mieszkańcy, uczniowie szkół. 

Dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszam 
wszystkich na Dni Puszczykowa. Przyjdźcie 
z rodzinami, zaproście znajomych, przyjaciół, 
nie tylko z naszego miasta. Tego dnia bądźmy 
razem, kolejny raz udowadniając, że Puszczyko-
wo potrafi wspaniale się bawić i wypoczywać. 

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa
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Uchwała Nr 39/15/VII
w  sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczyko-
wo, część działki nr 2200.
§1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie części zabudo-

wanej nieruchomości będącej własnością Miasta Puszczyko-
wa o powierzchni 1400 m², oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako obręb Puszczykowo działka nr 2200, na rzecz Pani Be-
aty Sobczyk prowadzącej Niepubliczne Przedszkole nr 1 
„Pracowite Pszczółki” w Puszczykowie, z wyłącznym prze-
znaczeniem na prowadzenie przedszkola, na 3 lata począwszy 
od dnia 01.08.2015 r. do 31.07.2018 r.

Uchwała Nr 40/15/VII
w  sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Niwka, 
działka nr 611/2.
§1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie zabudowanej 

nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 611/2 o po-
wierzchni 2303 m² obręb Niwka, na rzecz Pana Krzysztofa 
Przybylskiego, prowadzącego Niepubliczne Przedszkole 
„Chatka Kubusia Puchatka” w Puszczykowie, z wyłącznym 
przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola, na 3 lata po-
cząwszy od dnia 01.08.2015 r. do 31.07.2018 r.

Uchwała Nr 41/15/VII
w  sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczyko-
wo, działka nr 1576/18 i część działki nr 1576/13.

§1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie zabudowanej 
nieruchomości, będącej własnością Miasta Puszczykowa, sta-
nowiącej działkę nr 1576/18 o powierzchni 1604 m² oraz 
część działki nr 1576/13 o powierzchni 1664 m², na rzecz 
Pani Kazimiery Bzdęgi, prowadzącej Niepubliczne Przed-
szkole „Leśni przyjaciele” w Puszczykowie, z wyłącznym 
przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola, na 3 lata po-
cząwszy od dnia 01.08.2015 r. do 31.07.2018 r.

Uchwała Nr 42/15/VII
w  sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nierucho-

mości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa 
z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekre-
acyjnego dla dzieci.

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym na okres od 01.06.2015 – 31.12.2043 r. – części 
nieruchomości położonej w Puszczykowie oznaczonej ewiden-
cyjnie jako działka nr: 701/34 o powierzchni 2,7146 ha, obręb 
Puszczykowo, ark. mapy 6, dla której to nieruchomości Sąd 
Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę 
wieczystą nr PO2P/00106660/8, o powierzchni przeznaczonej 
do wydzierżawienia wynoszącej 0,0340 ha, oznaczonej na za-
łączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej 
uchwały, Państwu Katarzynie Krzyżańskiej i Arkadiuszowi 
Krzyżańskiemu, prowadzącym wspólnie spółkę cywilną pod 
nazwą MY SPORT Spółka cywilna Katarzyna Krzyżańska, Ar-
kadiusz Krzyżański, z przeznaczeniem na teren sportowo – re-
kreacyjny, tj. mini – kort dla dzieci ze ścianką treningową.

Uchwała Nr 43/15/VII
w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.

 
§ 1. Nadaje się ulicy, składającej się z działek nr 392/1 

i 392/2 położonych w obrębie geodezyjnym Puszczykowo 
Stare, nazwę Sowia.

Uchwała Nr 44/15/VII
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.

 
§ 1. Przyznaje się stypendium sportowe Karolinie Płazie 

w wysokości 500 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2015 
r. do 31 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 45/15/VII
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.

§ 1. Przyznaje się stypendium sportowe Wiktorii Rutkow-
skiej w wysokości 500 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 
2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 46/15/VII
rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 maja 2015 r.

w  sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczy-
kowa” dla Pana Ludwika Madeja.
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje tytuł „Zasłużony 

dla Miasta Puszczykowa” panu Ludwikowi Madejowi za 
szczególnie zasłużoną dla miasta Puszczykowa działalność 
(jego sylwetkę prezentujemy na str. 7). n

zaProszENIE Na sEsJĘ
Zapraszamy na 9. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 23.06.2015 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej w budynku 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 n

UCHwAły PODJęTE PODCZAS 8. SESJI RADy MIASTA 
PUSZCZyKOwA PRZEPROwADZONEJ 19 MAJA 2015 R.
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Czy mieszkańCy PuszCzykowa ChCą korzystać z nowoCzesnego zielonego targu?
w ostatnich miesiącach Komisja Rozwoju musiała zająć się bardzo ważnymi tematami dla naszego miasta. 
wśród nich były kwestie dotyczące wydzierżawienia terenu na obszarze byłego MOSiR-u, nadania nazwy 
ulicy na Starym Puszczykowie, czy też przedłużenia dzierżawy dla puszczykowskich przedszkoli. Szczególnie 
ważne i kontrowersyjne były tematy związane z planami budowy przez PKP PlK SA obiektu 
radiotelekomunikacyjnego, oraz kwestia punktu sprzedaży paliw przy ul. Piaskowej. Poruszano również 
kwestię zielonego targu, którego powstanie planowane jest na placu między siedzibą policji a apteką przy 
ulicy Poznańskiej. 

Komisja Rozwoju zgodziła się wydzierżawić spółce cywilnej 
MY SPORT 340 m2 gruntu na terenie byłego MOSiR – u w prze-
znaczeniu na budowę mini kortu dla dzieci. Spółka ta dzier-
żawi już tereny przy ulicy Kościelnej i buduje tam za prywat-
ne fundusze korty tenisowe oraz halę sportową. Na dzierża-
wionym terenie zostanie wybudowana również ściana dla 
tenisa, z której dzieci i młodzież będą mogły korzystać bez-
płatnie w ustalonych godzinach. Dzięki współpracy prywat-
nego inwestora i Miasta Puszczykowo, powstanie dodatkowa 
atrakcja sportowa w miejscu niezagospodarowanego placu. 
Radni wyrażając zgodę na zawarcie umowy dzierżawy, kie-
rowali się poglądem, iż teren objęty umową, był dotychczas 
niewykorzystywany. Nadto, nie zgłosiła się dotychczas jaka-
kolwiek osoba zainteresowana zainwestowaniem w omawia-
ny teren. Pojawienie się więc możliwości, wykorzystania 
dzierżawionej działki przez mieszkańców, na dodatek bez 
ponoszenia kosztów ze strony miasta nie mogło być nie wy-
korzystane. Trzeba zaznaczyć, że zawarcie umowy nie odby-
ło się bez wcześniejszych negocjacji, co do poszczególnych 
postanowień umowy dzierżawy. Jeszcze na posiedzeniu Ko-
misji, radni przy obecności dzierżawcy zmieniali niektóre, 
sporne zapisy umowy. 

Na Komisji Rozwoju omawiano również propozycje nazw 
dla nowej ulicy leżącej na Starym Puszczykowie, zgłoszone 
przez mieszkańców. Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub 
Musiał zasugerował pozostałym radnym wybór nazwy Sowia 
– jako najbardziej pasującą do charakteru Puszczykowa. 
Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez radnych 
na posiedzeniu Komisji i później przez pozostałych radnych 
podzacs sesji Rady Miasta. W związku z powyższym, na tere-
nie naszego miasta miło nam przywitać ul. Sowią.

W ostatnim czasie miasto zrealizowało wnioski inwesty-
cyjne zgłoszone przez radnego Macieja Krzyżańskiego. Po-
stawiono nowe ławki na Zakolu Warty, przez co znacznie 
podniesiono walory rekreacyjne tego miejsca. Była to konty-
nuacja inwestycji, gdyż wcześniej Wielkopolski Park Naro-
dowy zamontował ławki na ścieżce spacerowej od ulicy Cy-
ryla Ratajskiego do Leśnego Ośrodka Szkoleniowego. Na 
wniosek radnego Krzyżańskiego wybudowano również nowe 
wjazdy na ulicę Prusa i Graniczną – co w konsekwencji 
znacznie poprawiło bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów 
i kierowców samochodów.

Temat modernizacji linii kolejowej na terenie Puszczyko-
wa, jest jednym z najgorętszych od kilku lat. W ramach inwe-

stycji, planowane jest umiejscowienie na długości całego 
połączenia kolejowego między Poznaniem a Wrocławiem 
obiektów radiotelekomunikacyjnych. O planach umiejsco-
wienia wspomnianego obiektu o wysokości 42 metrów na 
terenie leżącym przy torach, pomiędzy ulicą Wspólną, Mo-
niuszki i Śląską Burmistrz dowiedział się 18 maja 2015 r. , 
z otrzymanego do zaopiniowania projektu decyzji Wojewody 
Wielkopolskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub-
licznego, o czym niezwłocznie poinformował radnych na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju i Komisji Budżetu, 
W kolejnym dniu, temat ten powrócił przy pytaniu zadanym 
przez radnego Macieja Krzyżańskiego podczas sesji Rady 
Miasta. Radni Puszczykowa są zgodni, że wspomniana inwe-
stycja nie tylko nie pasuje do charakteru naszego miasta, lecz 
rażąco ingeruje w istniejący ład przestrzenny. Trzeba zazna-
czyć, że planowane usytuowanie obiektu znajduje się nieda-
leko istniejących domów jednorodzinnych, co może negatyw-
nie oddziaływać na stan zdrowia osób je zamieszkujących. 
Radni wyrazili swoją zdecydowaną dezaprobatę wobec loka-
lizacji obiektu radiokomunikacyjnego i w swych wystąpie-
niach głosili zgodny pogląd, iż omawiany obiekt nie powi-
nien powstać w Puszczykowie. Oczywistym jest, że komen-
towana inwestycja realizowana jest w ramach Budowy Infra-
struktury Systemu GSM-R na liniach kolejowych zgodnych 
z harmonogramem Narodowego Planu Wdrażania Europej-
skiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym i bez bu-
dowy systemu obiektów radiokomunikacyjnych wzdłuż linii 
torów kolejowych, ich obecna modernizacja nie odniesie 
oczekiwanego rezultatu. Radni nie negują samej budowy 
kontrowersyjnych obiektów, lecz ich usytuowanie na terenie 
miasta Puszczykowo. Niestety omawiana inwestycja ma ran-
gę o zasięgu krajowym i pomimo determinacji ze strony 
władz Puszczykowa w tej sprawie, ostatecznie decyzje podej-
mą władze wyższego szczebla.

Na ostatniej Komisji Rozwoju pozytywnie zaopiniowano 
wniosek Urzędu Miasta w sprawie wydłużenia dzierżawy dla 
przedszkoli: Niepublicznego Przedszkola nr 1 „Pracowite 
Pszczółki”, Niepublicznego Przedszkola „Chatka Kubusia 
Puchatka” oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Leśni Przy-
jaciele”. Od wielu lat placówki te cieszą się wysoką renomą, 
dlatego władze miasta postanowiły kontynuować dzierżawę, 
mając w szczególności na uwadze dobro dzieci. Radni zasia-
dający w Komisji Rozwoju, byli w większości zgodni i pozy-

Ciąg dalszy na str. 6
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ZOSTAń łAwNIKIEM 
w związku z przepisami ustawy Prawo o sądach 
powszechnych Urząd Miejski w Puszczykowie 
informuje o prowadzonym naborze kandydatów 
na ławników sądowych na kadencję 2016-2019.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Sądu 
Okręgowego w Poznaniu ustalono następujące liczby ławni-
ków z terenu Miasta Puszczykowa:
• do Sądu rejonowego Poznań – Nowe Miasto i wilda 

w Poznaniu: 1 ławnik oraz 2 ławników do orzekania 
w sprawach z zakresu prawa pracy 

• do Sądu Okręgowego w Poznaniu: 2 ławników (ławnicy 
nie będą orzekali w sprawach z zakresu prawa pracy).

n n n

Termin zgłaszania kandydatów na ławnika upływa 30 czerw-
ca br. Aplikacje należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin pre-
zesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje spo-
łeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów 
prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 
pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, 
zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgodnie z ustawą ławnikiem może być wybrany ten, kto:
–  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cy-

wilnych i obywatelskich;
– jest nieskazitelnego charakteru;

– ukończył 30 lat;
–  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub 

mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
– nie przekroczył 70 lat;
–  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obo-

wiązków ławnika;
– posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławni-
kiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną 
znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
–  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach 

oraz w prokuraturze;
–  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia 

można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania 
sądowego;

–  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowi-
ska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

– adwokaci i aplikanci adwokaccy;
– radcy prawni i aplikanci radcowscy;
– duchowni;
– żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
– funkcjonariusze Służby Więziennej;
– radni gminy, powiatu i województwa.

Formularz karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz 
inne niezbędne wzory dokumentów można otrzymać w Urzę-
dzie Miejskim lub pobrać ze strony internetowej miasta.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 61 898 37 34, e-mail: 
bartkowiak@puszczykowo.pl n

tywnie odnieśli się do omawianego tematu, jedyną radną, któ-
ra wstrzymała się od głosu, była radna Agata Wójcik.

„Gorącym” tematem, zgłoszonym pod obrady Komisji, 
był wniosek „Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywcza” 
o wyrażenie zgody na wydzierżawienie działki, stanowiącej 
własność miasta, położonej przy ulicy Piaskowej. Zgodnie 
z przedłożonym wnioskiem, na dzierżawionym od miasta 
gruncie, planowano uruchomić wraz z firmą AFS z/s we 
Wrocławiu punkt sprzedaży paliw płynnych. Oczywistym 
jest, że wydzierżawienie wspomnianego terenu, nie pozwo-
liłoby automatycznie uruchomić prac budowlanych, lecz 
konieczne byłoby uzyskanie właściwych pozwoleń, opinii, 
które nie musiałyby być przychylne wobec inwestycji. Rad-
ni, znając zamiary Spółdzielni wobec wnioskowanego tere-
nu, byli zgodni, że już na obecnym etapie, należy wyrazić 
swój sprzeciw i zahamować wszelkie dalsze prace w tej spra-
wie. W opinii radnych planowana inwestycja, położona jest 
zbyt blisko domów jednorodzinnych, naruszając przy tym 
ład przestrzenny tego fragmentu Puszczykówka i znacząco 
obniżając komfort życia jego mieszkańców. Mając na uwa-
dze powyższe argumenty, wniosek radni jednogłośnie zaopi-
niowali negatywnie.

Na Komisji Rozwoju omawiano również kwestię frag-
mentu miasta, znajdującego się między siedzibą Komisariatu 
Policji a apteką. Radna Małgorzata Hempowicz wnioskowa-
ła, posiłkując się opiniami mieszkańców o całkowite wykre-
ślenie zabudowy tego terenu i przekształceniu go w skwer 
i zielony ryneczek. Radny Miaciej Krzyżański argumentował, 
że należy zachować możliwość budowy obiektów na tym te-
renie, gdyż stworzenie nowoczesnego zielonego targu, wy-
maga budynków gospodarczych i sanitarnych. Na omawia-
nym terenie mogłyby cyklicznie odbywać się np. targ ekolo-
giczny wzorowany na Zielonym Targu na Placu Bernardyń-
skim w Poznaniu. Można stwierdzić, że funkcjonowanie ta-
kiego targu, uzupełniłoby obecnie istniejącą ofertę handlową 
w Puszczykowie. W tym miejscu zachęcamy mieszkańców 
do podzielania się opinią na ten temat.

Zapraszamy także na posiedzenia Komisji Rozwoju, któ-
re obywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczy-
kowie, ulica Poleśna 4, budynek B. Terminy posiedzeń komi-
sji dostępne są na stronie internetowej: www.puszczykowo.pl, 
zakładka Rada Miasta.

Jan Jakub Musiał Przewodniczący Komisji rozwoju
Maciej Krzyżański wiceprzewodniczący Komisji rozwoju 

Czy mieszkańCy PuszCzykowa ChCą korzystać z nowoCzesnego zielonego targu?

informacje
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Pan Ludwik Madej urodził się 
dnia 1 kwietnia 1935 roku w Majda-
nie (województwo lubelskie).

Uczęszczał do szkoły podstawo-
wej w Sobieszczanach oraz VIII Li-
ceum Ogólnokształcącego w Pozna-
niu. Od 1963 roku jest mieszkańcem 
Puszczykowa.

Po ukończeniu Studium Nauczy-
cielskiego w 1963 roku podjął pracę 
nauczyciela języka polskiego w Szko- 
le Podstawowej nr 2 w Puszczykowie 
oraz okresowo w Liceum Ogólno-
kształcącym.

W 1969 roku pracą dyplomową 
pt. „Arkadego Fiedlera Dywizjon 
303 i Dziękuję ci, kapitanie” ukończył 
studia na Wydziale Filologiczno-Hi-
storycznym Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Opolu.

W latach 1972–1978 oraz 1990– 
–1995 pracował jako nauczyciel 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ada-
ma Mickiewicza w Puszczykowie.

W 1994 roku kandydował do 
Rady Miasta Puszczykowa i został 
wybrany radnym II kadencji Pusz-
czykowskiej Rady Miasta.

W 1998 roku Pan Ludwik Madej 
kandydował ponownie do Rady Mia-
sta Puszczykowa i został wybrany 
radnym III kadencji Puszczykowskiej 
Rady Miasta, a przez radnych usta-
nowiony Przewodniczącym Rady Miasta.

W trakcie II i III kadencji Rady Miasta Puszczykowa 
działała Komisja Historyczna, która zajmowała się gro-
madzeniem i opracowywaniem dziejów miasta Puszczy-
kowa i osób zasłużonych dla miasta. Po wyborach sa-
morządowych w 1994 roku Pan Ludwik Madej brał 
czynny udział w pracach tej Komisji.

Od września 1996 do 2002 roku Pan Ludwik Madej 
pełnił funkcję Przewodniczącego Zespołu Redakcyjne-
go „Echa Puszczykowa” – Informatora Rady i Zarządu 
Miasta. W związku ze zmianami przepisów prawnych 
Komisja Historyczna nie została reaktywowana w IV ka-
dencji Rady Miasta Puszczykowa, a wszystkie zebrane 
materiały zostały przekazane Bibliotece Miejskiej. Od 
2003 roku przy Bibliotece działa koło historyczne pod 
nazwą „Kronika Puszczykowa”.

W 2004 i 2005 roku ukazało się 11 numerów dodat-
ku do Echa Puszczykowa pod nazwą Koło Historyczne 
„Kronika Puszczykowa”, w którym znajdują się teksty 
i materiały przygotowane i opracowane przez Pana Lu-
dwika Madeja.

W roku szkolnym 2009/2010 Pan 
Ludwik Madej pomagał w organizacji 
Jubileuszu 175-lecia Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Pu-
szczykowie.

Znaczącym dorobkiem Pana Lu-
dwika Madeja jest dokumentowanie 
historii miasta Puszczykowa. Działa-
nia w Kole Historycznym przy Biblio-
tece Miejskiej im. M. Musierowicz 
Centrum Animacji Kultury w Pusz-
czykowie znalazły swoje podsumo-
wanie w trzech książkach z serii 
„Puszczykowo wczoraj i dziś”:

Kronika Publicznej Szkoły Po-
wszechnej w Puszczykowie (1945– 
1972)

Wydana w 2008 roku kronika jest 
próbą odtworzenia historii pierwszej 
publicznej szkoły powszechnej 
w Puszczykowie. Zawiera szereg 
istotnych informacji dotyczących 
przebiegu edukacji w latach 1945–
1972, liczne zdjęcia, indeksy na-
zwisk oraz materiały prasowe.

Towarzystwo Gimnastyczne „So-
kół” w Puszczykowie

Wydana w 2010 roku książka jest 
próbą ocalenia od zapomnienia dzia-
łającego na terenie Puszczykowa 
Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół”. Ten książkowy dokument skła-
da się z kilku części. Pierwsza, o po-

czątkach Towarzystwa w Europie i Stanach Zjednoczo-
nych. Druga, to próba odtworzenia dziejów „Sokoła” 
w Puszczykowie. Trzecia ostatnia, to zapis protokołów 
zebrań Grona Technicznego „Sokoła” oraz Żeńskiego 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Istotną część 
książki stanowią biogramy członków puszczykowskiego 
„Sokoła” oraz osób z nim związanych.

Dzieje Związku Harcerstwa Polskiego w Puszczyko-
wie 1932–1950. Wydane w 2012 roku „Dzieje Związku 
Harcerstwa Polskiego w Puszczykowie 1932–1950”, 
zawierają krótki zarys dziejów skautingu oraz harcer-
stwa, biogramy i wspomnienia druhów, którzy brali 
udział w tworzeniu powojennego harcerstwa.

Wydawnictwa te są próbą ocalenia od zapomnienia 
ciekawych losów naszego miasta i jego mieszkańców.

Pan Ludwik Madej od wielu lat zajmuje się groma-
dzeniem informacji związanych z historią naszej małej 
ojczyzny. Swoim entuzjazmem, poczuciem humoru oraz 
wiedzą zjednuje sobie grono oddanych czytelników oraz 
miłośników historii, którym losy Puszczykowa nie są 
obojętne. n

lUDwIK MADEJ 
„ZASłUżONy 
DlA MIASTA 

PUSZCZyKOwA
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Maszt radiokomunikacyjny, który w Puszczykowie 
chcą wybudować Polskie Koleje Państwowe Polskie 
linie Kolejowe SA jeszcze nie powstał, a już wzbudza 
olbrzymie emocje. Na pierwotną lokalizację 
proponowaną przez PKP nie zgadzają się zarówno 
władze samorządowe jak i mieszkańcy. 

Projektowany w Puszczykowie maszt radiokomunikacyj-
ny jest częścią większej inwestycji o charakterze ponadlokal-
nym i regionalnym. Inwestycja prowadzona jest w ramach 
projektu programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
7.1 – 36.2 o nazwie: „Budowa infrastruktury systemu GSM-R 
na liniach kolejowych” zgodnych z harmonogramem Naro-
dowego Planu Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządza-
nia Ruchem Kolejowym. 

inwestycja celu publicznego 
Z uwagi na to, że inwestycja ma charakter celu publicz-

nego na terenach zamkniętych, postępowanie w tej sprawie 
prowadzone jest przez Wojewodę Wielkopolskiego na wnio-
sek PKP PLK SA. Inwestycja polega na budowie obiektu 
radiokomunikacyjnego przy linii kolejowej nr 271 relacji 
Poznań Główny – Wrocław Główny. Maszt ma mieć 42 m 
wysokości i powstać na działce nr 448 w rejonie ulicy Mo-
niuszki w Puszczykowie, będącej własnością PKP.

Podobne obiekty przewidziano do realizacji wzdłuż całej 
trasy linii kolejowej pomiędzy dworcem głównym w Pozna-

niu a dworcem głównym we Wrocławiu. Najbliższe mają 
powstać na terenie gmin sąsiednich – w Luboniu w rejonie 
dworca oraz w Mosinie.

18 maja br. do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie wpły-
nęło pismo Wojewody Wielkopolskiego, który zgodnie z obo-
wiązującą procedurą wystąpił do Burmistrza Miasta Puszczy-
kowa z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego w tej sprawie. 

W myśl przepisów ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym wniosek, który przysłał Wojewoda 
wielkopolski dotyczy wyłącznie zgody Burmistrza Puszczy-
kowa w zakresie zarządzania publiczną drogą gminną przy-
ległą do terenu należącego do PKP. Burmistrz jest więc 
uprawniony jedynie do zbadania przesłanego projektu decyzji 
wyłącznie w tym zakresie.

Miasto chce być stroną 
Sprawa była na bieżąco omawiana już podczas majowej ko-

misji i sesji Rady Miasta, która odbyła się dzień po wpłynięciu 
pisma wojewody do urzędu. Już wówczas przedstawiciele Urzę-
du Miasta zapewniali, że będą starali się o umożliwienie Miastu 
udziału w postępowaniu, jako strona i przekazania Wojewodzie 
argumentów przeciw lokalizacji obiektu w tym miejscu.

Zgodnie z tym, kilka dni później (22 maja br.) Urząd Mia-
sta wystosował wniosek do Wojewody Wielkopolskiego 
o przyznanie Miastu Puszczykowo statusu strony postępowa-
nia administracyjnego w tej sprawie oraz doręczanie na pi-
śmie wszelkich decyzji, postanowień i pism dotyczących tego 
przedsięwzięcia.

W uzasadnieniu pisma skierowanego do wojewody czy-
tamy, m.in., że argumentem przemawiającym za przyznaniem 
Miastu Puszczykowo statusu strony w tym postępowaniu jest 
fakt, że projektowana inwestycja będzie oddziaływała w spo-
sób znaczący na nieruchomość Miasta Puszczykowa (część 
ulicy Wspólnej), a wpływ ten będzie przejawiał się w emito-

NIECHCIANy MASZT

Równolegle z przygotowywaniem pism, o których 
mowa w artykule rozpoczęliśmy rozmowy z przedstawi-
cielami PKP. Podczas ostatniego spotkania zdecydowa-
nie nalegaliśmy, aby PKP zweryfikowało dotychczasową 
lokalizację i znalazło inną, poza terenem zabudowanym. 
W efekcie uzyskaliśmy zapewnienie, że takie kroki zosta-
ną podjęte, co jest dobrym prognostykiem w tej sprawie. 
Z ostatnich informacji, które otrzymałem wynika, że aktu-
alnie PKP rozważa odsunięcie masztu od zabudowań. 
Czekamy na wskazanie przez PKP konkretnej lokalizacji. 

Zważywszy na wielotorowe działania, które podejmu-
jemy, aby doprowadzić do zmiany lokalizacji tego masz-

tu bardzo dziwi mnie wypowiedź, opublikowana w majo-
wym numerze Kuriera Puszczykowskiego. Przeczytać 
tam można, że mieszkańcy zwrócili się z apelem do 
władz miasta o uniemożliwienie budowy masztu w pro-
ponowanej przez PKP lokalizacji i jak zwykle usłyszeli, 
że „my nic nie możemy zrobić”. Jest to w całości nie-
prawdziwa informacja. Nigdy tak nie twierdziliśmy, już 
podczas sesji zapowiedzieliśmy, jakie kroki podejmiemy, 
zachęcając jednocześnie mieszkańców do wsparcia na-
szych działań. W tym miejscu chciałbym podziękować 
wszystkim mieszkańcom, którzy właściwie zrozumieli 
nasze intencje i aktywnie włączyli się w te działania. 

włADySłAw ślISIńSKI – ZASTęPCA BURMISTRZA PUSZCZyKOwA
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waniu pól elektromenergetycznych nie-
jonizujących przez zainstalowane na 
maszcie anteny. 

W opinii Urzędu Miasta Puszczyko-
wo budowa masztu powinna zostać za-
kwalifikowana, jako oddziałująca na 
środowisko i w związku z tym uzyskać 
decyzje środowiskowe. 

Do wniosku skierowanego do woje-
wody dołączona została także kopia pi-
sma mieszkańców Puszczykowa, w któ-
rym wskazują na kolejne, ich zdaniem, 
nieścisłości znajdujące się w dokumen-
cie nadesłanym przez Wojewodę.

Pismo z prośbą o zajęcie stanowiska 
w sprawie projektowanych przez PKP 
urządzeń radiokomunikacyjnych Urząd 
Miasta wystosował także do dyrektora 
Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Nie ma zgody na projekt
Na początku czerwca Wojewoda 

otrzymał jeszcze dwa pisma. Protest – 
podpisany przez kilkudziesięciu miesz-
kańców oraz odmowę uzgodnienia pro-
jektu decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego w tej sprawie. 

Mieszkańcy w proteście napisali, że 
maszt zaburzyłby krajobraz przyrodni-
czy i architektoniczny Puszczykowa, 
obniżając jakość życia mieszkańców 
i wartość działek położonych w okolicy 
masztu. Wskazują także na promienio-
wanie z nadajnika, które negatywnie 
wpływałoby na zdrowie mieszkańców 
okolicznych terenów. Na dodatek przy-
pominają, że wysokość konstrukcji 
utrudniałaby przelot śmigłowców ra-
tunkowych lecących do szpitala. 

Natomiast w uzasadnieniu odmowy 
uzgodnienia projektu, którą z Urzędu 
Miasta w Puszczykowie wysłano do 
wojewody 1 czerwca br. czytamy, m.in., 
że proponowane przez PKP rozwiązanie 
znacznie pogorszy warunki bezpieczeń-
stwa i płynności ruchu na tym odcin- 
ku drogi. Realizacja inwestycji nie 
uwzględnia także planów Projektu Ko-
lei Metropolitalnej, przewidujących lo-
kalizację parkingu typu park&ride wła-
śnie na terenie, objętym planami budo-
wy masztu. red



inwestycje

Zgodnie z harmonogramem firma Drobud zakończyła 
prace związane z budową ulicy Kasztanowej.  
Odbiór techniczny tej inwestycji odbył się  
na początku czerwca br. 

Ulica Kasztanowa była realizowana na odcinku 145 
metrów. Drogowcy na całej długości ułożyli nawierzch-
nię z kostki typu pozbruk. Z uwagi na niezbyt dużą sze-
rokość tej ulicy na całej swojej długości będzie funkcjo-
nowała, jako pieszojezdnia. Koszt tej inwestycji zamknął 
się w kwocie około 115 tysięcy złotych. 

W kolejce do realizacji czekają już następne ulice. 
Aktualnie trwa procedura (do przetargu zgłosiło się 5 
firm), mająca wyłonić wykonawcę budowy nowej na-
wierzchni na ul. Kosynierów Miłosławskich. Ta ulica ma 
wprawdzie nawierzchnię bitumiczną i to na całej długo-
ści. Jednak w wielu miejscach jest ona już zniszczona. 
Jak wynika z ekspertyzy technicznej przygotowanej 
przed ogłoszeniem przetargu, zły stan techniczny na-
wierzchni i jej podbudowy zauważalny jest szczególnie 
w miejscach, w których wcześniej prowadzone były ro-
boty instalacyjne. Nawierzchnia w miejscach, w których 
prace instalacyjne nie były prowadzone i nie było tam 
konieczne zrywanie nawierzchni jest w zdecydowanie 
lepszym stanie technicznym. 

Z uwagi na to, podczas naprawy nawierzchni wyko-
nawca prac będzie musiał rozebrać, w miejscach znisz-
czonych, konstrukcję nawierzchni i usunąć starą podbu-
dowę. Następnie zostanie wykonane tzw. korytowanie 
jezdni oraz wyrównanie i dogęszczenie gruntu. Na tak 
przygotowanym podłożu zostanie ułożona podbudowa 
o grubości ok 50 cm, na której ułożone zostaną warstwy 
bitumiczne: zasadnicza o grubości 7 cm i ścieralna 
o grubości 5 cm. W zakres prac wchodzi także regula-
cja wysokości wszystkich urządzeń od instalacji pod-
ziemnych. Prace na tej ulicy powinny zakończyć się do 
końca lipca.

Zgodnie z rankingiem ulic Miasto ogłosiło już także 
przetarg na budowę ulicy Kochanowskiego, na który 
wpłyneły 4 oferty. Po zakończeniu prac także ta ulica 
zyska nową nawierzchnię z kostki typu pozbruk. Na ca-
łym 370 metrowym odcinku ulica będzie miała także 
obustronnie ułożony chodnik. Drogowcy wykonają także 
dwa boczne dojazdy do posesji oddalonych od główne-
go ciągu ulicy Kochanowskiego. Integralną częścią in-
westycji jest budowa kanalizacji deszczowej, która zo-
stanie włączona do systemu funkcjonującego na ul. 
Jastrzębiej. red

NOwE lAMPy NA PRZySTANI
Na nadwarcańskiej marinie, na Niwce, zostaną zamontowane lampy. 

Z uwagi na to, że jest to teren zale-
wowy konieczny był wybór rozwiąza-
nia „odpornego” na wodę. W związku 

z tym na przystani zostaną zamontowa-
ne dwa aluminiowe słupy ze specjalny-
mi oprawami. Nowe oświetlenie po-

winno zacząć działać na koniec czerw-
ca br.

Jaśniej będzie także na ul. Radosnej 
i Konopnickiej. 

Tam zostanie z kolei zamontowa-
nych 7 lamp oświetlenia ulicznego. red
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DNI PUSZCZyKOwA 2015
20 czerwca na terenie CAS-u przy ul. Kościelnej będzie we-
soło i gwarnie. Dokładnie w południe rozpoczną się impre-
zy organizowane w ramach Dni Puszczykowa 2015. Na 
scenie zobaczymy dziesiątki artystów, a głównymi punk-
tami programu będą wieczorne występy gwiazd, czyli ze-
społów: Skaldowie – obchodzących w tym roku półwiecze 
działalności – i Bracia. 

Tradycyjnie areną zdecydowanej większości występów bę-
dzie scena usytuowana na terenie Centrum Animacji Sportu 
u zbiegu ulic Sportowej i Kościelnej. 

Najwcześniej przed sceną powinni usadowić się najmłodsi 
mieszkańcy naszego miasta. Tuż po powitaniu wszystkich przez 
Burmistrza Andrzeja Balcerka, uroczyście otwierającego Dni 
Puszczykowa, pojawią się na niej aktorzy (godz. 12.15), którzy 
przygotowali dla dzieci spektakl niespodziankę. Od południa 
swoje stoiska będą też miały organizacje pozarządowe działające 
w Puszczykowie oraz Szklaprska Poręba z Karpaczem.

Na godz. 13 zaplanowano występy grupy baletowej pod 
opieką Margot Lampy-Słabosz, a po nich pokaz taneczny dzie-
ci i młodzieży z warsztatów BMcaK pod opieka adriana 
rzetelskiego. 

Po nich (godz. 13.50) sceną zawładną finaliści IX Między-
szkolnego Festiwalu Piosenki Małolata i artyści z koła wokal-
nego akademii Seniora (godz. 14.30). Najmłodsi w godz. 12-19 
będą mogli korzystać do woli z przygotowanych specjalnie dla 
nich zabaw interaktywnych. Na godz. 15 zaplanowano występ 
dzieci biorących udział w projekcie Brave Kids. Po nich (godz. 
16) wystąpi Kapela zza winkla.

Na godz. 17 zaplanowano pokaz zumby w wykonaniu pod-
opiecznych Manueli Mazurek, a następnie wręczenie nagrody 
„Laur Puszczykowa” dla Piekarni-cukierni BJB Błaszkowiak. 

Natomiast o godz. 17.30 poznamy najlepszych sportowców, 
którzy od początku czerwca uczestniczyli w rywalizacji sporto-
wej. Od godziny 18.20 do 20 sceną zawładną muzycy puszczy-
kowskich zespołów rockowych: Bilokacja, chili Monkey i Mad 
Hatteras.

Wieczorem jako pierwsi (godz. 20.15) wystąpią Skaldowie, 
natomiast koncert Braci rozpocznie się o godz. 21.30.

Oczywiście przez cały czas trwania Dni Puszczykowa będą 
czynne stoiska z pysznym jedzeniem, piciem. Od godz. 14 będzie 
też można skosztować, z pewnością równie smacznej, darmowej 
grochówki z polowej kuchni. red 

informujemy, iż zmianie uległ termin 
zawodów tenisowych dla dzieci

turnieje odbędą się 20 czerwca na kortach „sportoteki” przy ulicy kościelnej
9:00-11:30 – dzieci klas 0-3, 11:30-14:00 – dzieci klas 4-6; 14:00 – gimnazjaliści 

Pierwszy rajd rowerowy z okazji Dni Puszczykowa!
21 czerwca – niedziela, start o godz. 12:00 z terenu Cas 
przy ul. kościelnej w Puszczykowie. wpisowe 20 zł. 
zapisy na adres cas@puszczykowo.pl lub pod nr tel. 666 851 382.
trasa ok. 25 km szlakami wielkopolskiego Parku narodowego. w programie: 
ognisko z kiełbaskami (w połowie trasy), konkursy i dobra zabawa. zapraszamy!
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NAJMłODSI śwIęTOwAlI 
wspaniała słoneczna pogoda, mnóstwo atrakcji i same uśmiechnięte buzie – tak najkrócej można opisać tegoroczny 
Dzień Dziecka, który zorganizowano 31 maja br. na terenie Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie. Organizatorami 
imprezy byli: Urząd Miasta, Centrum Animacji Sportu, Bibliotekę Miejską Centrum Animacji Kultury, Centrum EkoInfo, 
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, Klub Olimpijczyka Puszczykowo im. m. łbika

Od południa teren CAS-u zapełnił się kolorowymi namiotami, 
dmuchanymi zamkami, stoiskami z zabawkami i cukrową watą – 
wszystko z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta, 
którzy tego dnia byli najważniejszymi gośćmi. Jako, że Dzień Dziec-
ka zorganizowano na terenie CAS-u sport odgrywał w tym roku bar-
dzo ważną rolę. Na stanowiskach czekali instruktorzy CAS-u, czu-
wający nad bezpiecznym wykonywaniem zadań. Młodzież po raz 
pierwszy mogła wykorzystać nową „siłownię pod chmurką” i urzą-
dzenia do street workout-u. Na boisku rzucano do kosza, strzelano na 
bramkę, a u podnóża górki saneczkowej uprawiano slalom rowerowy. 

Ci, którzy chcieli nieco odpocząć mogli wybrać się w „Podróż 
dookoła świata z wesołymi Piratami”. Aktorzy, którzy wcielili się 
w role wesołych Piratów zaprosili do współnej zabawy i śpiewania. 

Tradycyjnie olbrzymim powodzeniem cieszyło sie stanowisko, 
na którym najmłodsi mogli fantazyjnie pomalować buzie. Wesołe 
lwy, kociaki, motyle i inne fantastyczne stwory malowali na bu-
ziach uczniowie puszczykowskiego Gimnazjum nr 1. 

Dla fanów szybkiej jazdy Rada Rodziców ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 przy współpracy z Automobilklubem Wielkopolski przy-
gotowała niespodziankę w postaci przejażdżki samochodami por-

sche, mini tor wyścigowy ze zdalnie sterowanymi bolidami oraz 
symulator jazdy samochodem. Chętni mogli sprawdzić się w udzie-
laniu pierwszej pomocy fantomowi „udającemu” ofiarę wypadku. 
Każdy, kto ukończył konkurencję otrzymywał kupon – odpowied-
nia ich ilość uprawniała do odebrania zasłużonej nagrody. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyła się loteria „koło fortuny”, w której 
dzieci mogły wylosować ciekawe upominki.

Wielbiciele czworonogów mogli odwiedzić stoisko Fundacji 
dla zwierząt Animalia, gdzie można było zaopatrzyć się w ciekawe 
gadżety, wspomagając jednocześnie konto fundacji. Niecodzienną 
atrakcją był również przejazd parowozu, który zabrał podróżnych 
z Puszczykówka do Poznania i z powrotem. Podróż do przeszłości 
zorganizowana przez Urząd Miejski, punkt EkoInfo oraz Pana Ma-
teusza Krześlaka cieszyła się sporym zainteresowaniem nie tylko 
wśród uczestników wyprawy, lecz również wśród obserwatorów 
licznie zgromadzonych na dworcu w Puszczykówku.

Na zakończenie odbyły się I Mini Mistrzostwa Puszczykowa 
na ergometrach wioślarskich, zorganizowane przez Klub Olimpij-
czyka im. Marka Łbika. n

CAS SerdeCzNie dziękuje SpoNSoroM:
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nia ich ilość uprawniała do odebrania zasłużonej nagrody. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyła się loteria „koło fortuny”, w której 
dzieci mogły wylosować ciekawe upominki.

Wielbiciele czworonogów mogli odwiedzić stoisko Fundacji 
dla zwierząt Animalia, gdzie można było zaopatrzyć się w ciekawe 
gadżety, wspomagając jednocześnie konto fundacji. Niecodzienną 
atrakcją był również przejazd parowozu, który zabrał podróżnych 
z Puszczykówka do Poznania i z powrotem. Podróż do przeszłości 
zorganizowana przez Urząd Miejski, punkt EkoInfo oraz Pana Ma-
teusza Krześlaka cieszyła się sporym zainteresowaniem nie tylko 
wśród uczestników wyprawy, lecz również wśród obserwatorów 
licznie zgromadzonych na dworcu w Puszczykówku.

Na zakończenie odbyły się I Mini Mistrzostwa Puszczykowa 
na ergometrach wioślarskich, zorganizowane przez Klub Olimpij-
czyka im. Marka Łbika. n

CAS SerdeCzNie dziękuje SpoNSoroM:
• DECATHLON
• TOVAGO
• Jerzy Bolewski Boltex
• mdm concept
• Cer motor
• Danuta Tomczak
• Lajkonik
• Miejski Ośrodek  

Pomocy Społecznej

• KS WARTA Poznań
• Akademia Reissa
• Drogeria JAŚMIN z Mosiny
• Alior Bank
• Bank Zachodni WBK 

Grupa Santander
• Kajaki Puszczykowo
• Tymbark
• KUBUŚ

zakończeniem obchodów Dnia Dziecka były 
zawody wędkarskie zorganzowane przez 
„dorosłych” puszczykowskich wędkarzy  
7 czewca na zakolu warty. 
w wędkarskiej rywalizacji wzięło udział  
30 młodych puszczykowian, którym do-
brych połowów życzył również andrzej Bal-
cerek Burmistrz Puszczykowa. Jednak 
w tych zawodach tak naprawdę nie chodzi-
ło o wynik, a o dobrą zabawę. na koniec 
wszyscy otrzymali od swoich starszych 
kolegów podarunki. 



III PUSZCZyKOwSKI wyśCIg 
PO UśMIECH
w ramach obchodów Dnia Dziecka, ulicami naszego miasta wystartował  
III Puszczykowski wyścig po Uśmiech. Dorośli pobiegli na dystansie 8 km, na-
tomiast dzieci biegały na boisku lAS-u Puszczykowo na krótszych dystansach. 

Puszczykowski Wyścig po Uśmiech 
na dobre wpisał się już w kalendarz im-
prez biegowych naszego regionu. Na 
starcie stanęło bowiem 89 biegaczy 
z całej Wielkopolski. Jeszcze więcej 
amatorów biegania zapisało się, a wła-
ściwie zostało zapisanych przez rodzi-
ców (najmłodsi biegacze mieli, bowiem 
po …2 latka) do wyścigów dziecięcych. 

Emocje i rywalizacja panowały jak 
na najprawdziwszych mistrzostwach, 
jednak w tych biegach nie o wynik cho-
dziło lecz o dobrą zabawę, propagowa-
nie idei biegania i pomoc. 

W tym roku wszyscy pobiegli dla 
Gabrysi, małej dziewczynki, której cho-
roba pokrzyżowała beztroskie dzieciń-
stwo. Każde 10 zł z opłaty startowej, 

osoby dorosłej zostało przekazane na 
rehabilitację Gabrysi.

Jak zwykle uczestnicy Wyścigu świet-
nie się bawili. Niektórzy przyjechali z ro-
dzinami, a nawet swoimi czworonożnymi 
pupilami, którzy biegli z nimi.

Gratulujemy wspaniałych wyników, 
dobrej zabawy i wsparcia swoim star-
tem Gabrysi. 

Nie można zapomnieć o Policji, Stra-
ży Miejskiej, OSP Puszczykowo i wspa-
niałych wolontariuszach, którzy zadbali 
o bezpieczeństwo na ulicach i pracowali 
podczas startu i na mecie. Gorące po-
dziękowania należą się także hojnym 
sponsorom, którzy ufundowali nagrody 
rzeczowe. Dziękujemy i do zobaczenia 
za rok! red

wyniki III Biegu po Uśmiech
Kategoria OPEN Kobiety:

1. Anna Jarczyńska – czas 00:36:58
2. Natalia Nowacka – czas 00:39:10
3. Basia Gwara – czas – 00:40:18

Kategorii OPEN Mężczyźni:
1. Dominik Mamet – czas 00:31:32
2. Mateusz Kaczmarek – czas 00:31:44
3. Filip Odważny – czas 00:31:58

Najszybsza Puszczykowianka:
Wiesława Sitek – czas 00:53:12

Najszybszy Puszczykowianin:
Wojciech Januć – czas 00:32:30
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100 lAT PANA ZBIgNIEwA KAlwASA
Z okazji tego wspaniałego jubileuszu Pana Zbigniewa 
Kalwasa odwiedzili władysław ślisiński, zastępca 
Burmistrza Puszczykowa oraz Joanna Szejn z Urzędu 
Stanu Cywilnego. 

Z okazji swoich 100 urodzin oprócz życzeń jubilat otrzy-
mał kosz ze słodkościami oraz list gratulacyjny od premier 
rządu RP Ewy Kopacz. 

Pan Zbigniew ma dwie córki, czworo wnucząt, szcześcio-
ro prawnucząt i dwie praprawnuczki. Wciąż jest olbrzymim 
wielbicielem muzyki operowej, szczególną estymą darząc 
arie w wykonaniu tenorów. Jak mówi, nie przepuszcza żadnej 
okazji, aby posłuchać dobrego koncertu.

W życiu zawodowym Pan Zbigniew pracował jako archi-
tekt.

Z okazji 100 urodzin życzymy Panu Zbigniewowi Kalwa-
sowi 200 lat!

STRAżACKIE śwIęTO
Uroczysty apel, awanse i spotkanie przy grillu  
– tak 6 czerwca z kilkutygodniowym poślizgiem 
swoje święto obchodzili strażacy z OSP Puszczykowo. 

Strażacy na uroczystość zaprosili wielu gości. Wśród nich 
byli: posłanka Bożena Szydłowska, burmistrz Puszczykowa 
Andrzej Balcerek, przewodnicząca Rady Miasta Puszczyko-
wa Małgorzata Hempowicz, radni oraz proboszcz o. Marek 
Smyk. 

Po uroczystym apelu z wciągnięciem strażackiego sztan-
daru na maszt i odśpiewaniem hymnu narodowego kilkoro 
druhów złożyło strażackie ślubowanie a 10 strażaków otrzy-
mało nominacje na wyższe stopnie. Później wszyscy razem 
zasiedli za stołami, by skosztować przygotowanych przez 
strażaków i strażaczki grillowanych potraw i wypieków. 

Podczas uroczystości zaproszeni goście mówili, że pusz-
czykowska jednostka jest dobrym przykładem zaangażowa-
nia mieszkańców naszego miasta.

Jak powiedział nam prezes puszczykowskiej OSP Gniew-
ko Niedbała, strażacy w tym roku zanotowali już 33 wyjazdy 
alarmowe. Oprócz pożarów dysponowani byli także do za-
bezpieczania wypadków drogowych, usuwania plam oleju 
z ulic czy usuwania gniazd os i szerszeni. 

Jednostka w tym roku wzbogaciła się o nowy, lekki samo-
chód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Forda Transita, który 
został kupiony przy wsparciu finansowym samorządu. Auto 
wyposażone jest w zbiornik na wodę o pojemności 200 litrów 
oraz 20 litrowych zbiornik na środek pianotwórczy. Pojazd 

dysponuje także wysokociśnieniowa pompą bardzo przydatną 
przy gaszeniu pożarów domów. Woda pod wysokim ciśnie-
niem tworzy mgiełkę, dzięki czemu skuteczniej gasi ogień. 
Na wyposażeniu Forda znajduje się także: teleskopowy maszt 
oświetleniowy, agregat prądotwórczy, pompa pływająca, wy-
sokiej klasy pilarki, zestaw do ratownictwa medycznego tzw. 
R-1 oraz kombinezony używane podczas usuwania gniazd 
szerszeni i os. 

 – Z uwagi na to, że nasza jednostka często wysyłana jest 
do zabezpieczania wypadków drogowych będziemy zabiegać 
o zakup tzw. średniego zestawu ratownictwa drogowego. 
W jego skład wchodzą m.in. hydrauliczne nożyce do cięcia 
karoserii, hydrauliczne rozpieraki. Będziemy wnioskować 
o zakup, jeśli tylko pojawią się możliwości dofinansowania 
zakupów z funduszy zewnętrznych – mówi prezes G. Nie-
dbała. 

W tym roku strażacy z Puszczykowa rozpoczną budowę 
garażu na swoje wozy bojowe. 

Z okazji ich święta życzymy wszystkim druhom z OSP 
Puszczykowa bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych po-
wrotów z akcji. red



PasJe młoDyCh Czytelników – Czytelników młoDyCh PasJe

zakońCzenie roku akaDemii seniora
29 maja br. odbyło się uroczyste zakończenie roku Akademii Seniora. Piękna 
pogoda i kwitnące ogrody to znak, że czas zasłużonego odpoczynku od nauki 
dla Studentów Akademii już nadszedł. 

wraz z końcem maja w wypożyczalni książek dla dzieci pojawiła się 
nowa wystawa. Autorkami prac są trzy dziewczynki: Dominika 
gawrońska, Alicja golańska oraz Helena światowy – uczennice klasy IV 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie. 

Prace Dominiki inspirowane są 
głównie przeczytanymi, ulubionymi 
książkami. Przedstawiają m.in. Kubusia 
Puchatka, Pinokia, Pippi Langstrumpf, 
a wykonane są różnymi technikami. Ali-
cja tym razem prezentuje kolekcję swo-
ich rysunków z kotami. Wszystkie razem 
tworzą album w prezencie dla kuzynki. 
Pomysły na dzieła Heleny powstawały 
z dnia na dzień. Część jej prac stanowią 
prezenty, które podarowała członkom 

rodziny z okazji różnych świąt. Jest 
wśród nich drewniane pudełko z pięknie 
pomalowanym wieczkiem, stojak na bi-
żuterię oraz figurka kolorowego ptaka. 
Obecność tej wystawy w Bibliotece sta-
nowiła fantastyczny pretekst do powtór-
nego miłego i twórczego spotkania z całą 
klasą i z wychowawczynią.

W tym samym miejscu uwagę wielu 
czytelników przyciąga także owocowa 
wystawa Tymona Dydowicza. W jej 

skład wchodzą piękne szkice owoców 
oraz zbiór breloków w kształtach roż-
nych owoców uszytych przez Tymona 
z filcu. Zachęcamy wszystkich do obej-
rzenia obu wystaw. BMCAK

wakaCJe z PiPPi PońCzoszanką 
Zapraszamy dzieci w wieku 6–10 lat na wspólne 
wakacje z Pippi Pończoszanką.

W programie:
Czytanie fragmentów opowieści o Pippi Pończoszance, 

szalone zabawy z Pippi w Bibliotece i na dworze, gra w kla-
sy, zabawa w kalambury i podchody, prace plastyczne zwią-
zane z bohaterką książki. 

Termin:  6.07.2015 – 10.07.2015 i 13.07.2015–17.07.2015 
w godz. 10:00–13:00. Koszt 25 zł./dziecko.

Zapisy w Bibliotece Miejskiej w godzinach otwarcia. 
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy serdecznie.

Wakacje z Areną ruchu dla dorosłych
Zapraszamy dorosłych mieszkańców Puszczykowa do 

udziału w zajęciach ruchowych prowadzonych w Centrum Ani-
macji Kultury w Puszczykowie przez dr Monikę Stefaniak. Za-
jęcia obejmują różne formy aktywności, m.in. jogę, stretching, 
pilates, trening funkcjonalny, crossfit, aerobik, nordic walking. 

Termin: poniedziałki i czwartki, godz. 10:00 i 11:00  
(w zależności od liczby chętnych)

Cena zajęć: zajęcia pojedyncze 15 zł., karnet na 10 zajęć 
– 120 zł. Zapisy pod nr tel. 607 53 89 88.

koncert pianistyczny dzieci
W dniu 13 czerwca br. o godz. 12:00 w Centrum Animacji 

Kultury odbędzie się koncert pianistyczny dzieci biorących 
udział w lekcjach gry na pianinie pod opieką pani Gabrieli 
Bukowy. Zapraszamy serdecznie rodziny oraz przyjaciół mło-
dych wykonawców do wysłuchania postępów w ich nauce. n

Od października systematycznie spoty-
kali się m.in. na lekcjach języka angielskie-
go, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, 
zgłębiali tajniki obsługi komputera na róż-
nych poziomach zaawansowania, ćwiczyli 
malarstwo, brali udział w zajęciach fizjotera-
peutycznych i tai chi. Na zakończenie kolej-
nego pracowitego roku krótki wykład o bez-
pieczeństwie Seniorów wygłosił Dyrektor 
Banku PKO BP SA Oddział I w Puszczyko-
wie pan Łukasz Nowak. Tuż po nim wystą-

pił dla Studentów iluzjonista Jakub Walko-
wiak. Prezentowane przez niego sztuczki 
niejednokrotnie wywołały szok, podziw 
i zdumienie wśród uczestników spotkania. 
Wspólnie spędzony z nim czas był bez wąt-
pienia magiczny. 

Wszystkim Studentom Akademii Senio-
ra oraz instruktorom zajęć życzymy miłych 
udanych wakacji. Zapisy na nowy rok aka-
demicki rozpoczną się we wrześniu. Już te-
raz zapraszamy! BMCAK

informacje



rotarianie PomagaJą DzieCiom 
Rotarianie z Klubu Poznań-Puszczykowo przekazali 
podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-wycho-
wawczego w Mosinie 20-osobowy autobus marki 
Mercedes-Benz. 

Rotarianie z Klubu Poznań-Puszczykowo opiekują się dziećmi 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie już 
od 2004 roku. Placówka zajmuje się dziećmi z całego regionu i ak-
tualnie skupia prawie 200 wychowanków o bardzo różnym stopniu 
upośledzenia. Rotarianie kilkukrotnie realizowali duże projekty 
wspomagające procesy dydaktyczno-rewidalizacyjne przy życzli-
wości i aktywnej pomocy klubów poznańskich, wielkopolskich 
i kilku zaprzyjaźnionych klubów niemieckich.

Dotąd udało się sfinansować ogrodzenie placu zabaw, pracow-
nie: garncarską, modelarską, gastronomiczną, stolarską, zakupić 
meble, telewizor, komputery i sprzęt kserograficzny. Potem zaku-
piono 9 osobowego busa i za pomocą rotariańskiego grantu sfinan-
sowano urządzenie typu bio-feedback, które stymulując i regulując 
pracę mózgu wspomaga proces uczenia i kontroli schorzeń neuro-
logicznych. Klub finansował też wyjazdy dzieci na festiwale 
i wspomógł organizowane przez szkołę kółko rowerowe.

Trzy lata temu, z uwagi na coraz większe wyzwania logistycz-
ne i konieczność przewożenia dzieci na zajęcia rehabilitacyjne 
w kilka miejsc, szkoła zwróciła się z prośbą o pomoc w zakupie 
dużego autobusu. Rotarianie z Puszczykowa zorganizowali wów-
czas w Jaszkowie spotkanie z przedstawicielami klubów z całej 
Wielkopolski. Tu w siedzibie RC Poznań Puszczykowo w obecno-
ści deklarującego pomoc i patronat wicestarosty poznańskiego 
Tomasza Łubińskiego podjęto decyzję o wspólnej realizacji tego, 
jakże ważnego wyzwania.

Po długotrwałym rozeznaniu rynku, wybrano 20 osobowy au-
tobus marki Mercedes-Benz i przy życzliwości firmy Duda-Cars 
oraz finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego zrealizowano 
zamówienie całkowicie satysfakcjonujące szkołę w Mosinie i jej 
rosnące potrzeby. Jednocześnie po wielu wyjazdach i konsulta-
cjach udało się pozyskać wsparcie projektu przez Rotarian z pozo-
stałych klubów wielkopolskich jak: Poznań i Poznań-Starówka, 
Wolsztyn, Szamotuły, Koscian i Leszno oraz dwa zaprzyjaźnione 
kluby niemieckie: klub partnerski RC Helmstedt oraz Berlin Nord, 
które wsparły projekt kwotą blisko 20.000 zł. 

Projekt zrealizowano praktycznie własnymi siłami organizacji 
i ludzi dobrej woli, którym nieobojętny jest los dzieci, dla których 
lepsza rehabilitacja to lepsze przyszłe życie. Autobus, o wartości 
prawie 280.000 zł przekazano 16 maja podczas majówki, tradycyj-
nie organizowanej przez RC Poznań-Puszczykowo w Jaszkowie. 
Obok Rotarian, gości zagranicznych i przedstawicieli władz, w tym 
wicestarosty poznańskiego Tomasza Łubińskiego, licznie przybyli 
rodzice oraz nauczyciele i dzieci z obdarowanej szkoły.

Nie była to jedyna działalność Rotarian z tego klubu. W tym roku 
ufundowali też tablicę multimedialną dla dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Puszczykowie, a nieprzerwanie od kilku lat finansują obia-
dy dla 10 dzieci za szkoły w Luboniu. red

CAS NA wAKACJE
Zajęcia sportowe w salach gimnastycznych 

od 29.06–3.07 i 6–10.07
Szkoła Podstawowa nr 1 – godz. 10:30 sala gimnastyczna SP1
Gimnazjum nr 1 – godz. 12:00 sala gimnastyczna SP1

Zajęcia sportowe w salach gimnastycznych 
od 13–17.07 i 20–24.07 

Szkoła Podstawowa nr 2 – godz. 11:00 sala gimnastyczna SP2
Zajęcia sportowe w salach gimnastycznych 6-10.07 
Gimnazjum nr 2 – godz. 15:00-16.30 sala gimnastyczna SP2
Zajęcia sportowe w salach gimnastycznych 13-17.07
Gimnazjum nr 2 – godz. 9:00-10.30 sala gimnastyczna SP2

Szachy na wolnym powietrzu
1 turnus – 27–31 lipca, godz. 10:00–12:00, CAS, ul. Kościelna 
2 turnus – 3–7 sierpnia, godz. 16:00–18:00, Orlik, ul. Jarosławska
Półkolonie SPORTOWY KONIEC WAKACJI – dwa turnusy 
17–21 sierpnia 2015. 24–28 sierpnia 2015
Koszt: 50 zł od osoby za tydzień. Zapisy na adres cas@
puszczykowo.pl lub telefonicznie pod nr tel. 48 666 851 382

Wakacyjna Liga Siatkówki Plażowej
Boisko piaszczyste przy Orliku, Nowe Osiedle
Od 29 czerwca do 17 lipca i od 10 sierpnia do 28 sierpnia
poniedziałki, środy, piątki godz. 17:00

Gry i zabawy dla dzieci najmłodszych (CAS, ul. Kościelna)
– zajęcia dedykowane dzieciom szkół podstawowych klas 1–3

13-17 lipca, godz. 10:00–12:00, 20-24 lipca, godz. 10:00–12:00
Joga w parku

Poniedziałki, godz. 17:00, CAS, ul. Kościelna 
Nordic Walking (CAS, ul. Kościelna)

1-17 lipca, wtorki godz. 17:30, soboty godz. 9:30
10-18 sierpnia, wtorki godz. 17:30, soboty godz. 9:30

Street workout – CAS, ul. Kościelna 
Poniedziałki godz. 18:00 – zajęcia dla pań
Poniedziałki, godz. 19:00 – zajęcia dla młodzieży
Środy godz. 18:00 – zajęcia dla pań
Środy godz. 19:00 – zajęcia dla młodzieży

Koszykówka
Boisko wielofunkcyjne na terenie CAS, ul. Kościelna
Wtorki, czwartki godz. 19:00

Akademia Siatkówki
Boisko wielofunkcyjne na terenie CAS, ul. Kościelna
13–17 lipca, od poniedziałku do piątku
12:00–13:00 – dzieci klas 1–3 szkoły podstawowej
13:00–14:30 – dzieci klas 4–6 szkoły podstawowej
3–7 sierpnia, od poniedziałku do piątku
12:00–13:00 – dzieci klas 1–3 szkoły podstawowej
13:00–14:30 – dzieci klas 4–6 szkoły podstawowej
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CZAS NA ZDROwIE w PUSZCZyKOwIE!
w poniedziałek 1 czerwca licealiści Zespołu Szkół 
w Puszczykowie zorganizowali na terenie szkoły Festyn 
Zdrowia pod hasłem „Aktywnie i smacznie po zdrowie”. 

Gośćmi licealistów tego dnia byli uczniowie ZS i grono 
pedagogiczne szkoły, uczniowie klas trzecich puszczykow-
skich gimnazjów, Pensjonariusze Domu Pomocy Maltańskiej 
w Puszczykowie wraz z opiekunami, Patroni Festynu – Bur-
mistrz Miasta Puszczykowa Pan Andrzej Balcerek i Pan To-
masz Łubiński Wicestarosta Poznański oraz Radni Miasta 
Puszczykowa a także rodzice i rodzeństwo uczniów ZS. Pla-
nując wydarzenia Festynu chcieliśmy promować wśród na-
szej społeczności to, co składa się na zdrowie – aktywność 
fizyczną i właściwe, zdrowe odżywianie się. Czy nam się 
udało? Tak! Jednak to wszystko co działo się 1 czerwca w ZS 
w Puszczykowie nie mogłoby się wydarzyć bez życzliwości 
i pomocy naszych rodziców i nauczycieli! Dziękujemy!

Festyn dla wszystkich był okazją do dobrej zabawy pod-
czas przygotowanych dla uczestników gier i zabaw ruchowych, 
w formie konkursów indywidualnych lub drużynowych, 
warsztatów i pokazów. Po uroczystym rozpoczęciu imprezy 
zaprosiliśmy wszystkich do wspólnej sztafety, na której starcie 
stanęli Patroni i Goście Festynu. Przez cały czas trwania festy-
nu uczestnicy mogli brać udział w poszczególnych konkuren-
cjach, a w konkurencjach drużynowych – w skoku dodawanym 
i rzucie dodawanym pomagały absolwentki Liceum w Pusz-
czykowie Panie Anna Jagaciak i Kinga Łuczak, które znamy 
ze znakomitych osiągnięć w sporcie. Warsztaty karate prowa-
dzili po mistrzowsku mistrzowie tej dziedziny sportu, ucznio-
wie naszej szkoły Pamela Jakubowska i Kacper Skrobiszewski 
zarażając uczestników warsztatów swoją pasją! Mikołaj Ma-
zierski przygotował też pokaz akrobacji na rowerze BMX. 
Warsztaty aerobicu prowadziła trenerka Pani Bernadeta Łu-
czak, a do prowadzenia warsztatów ZUMBY przyjęła nasze 
zaproszenie instruktorka ZUMBY Pani Danuta Kisiel.

Festyn był także okazją do zgłębiania tajników wiedzy ku-
linarnej pod okiem doświadczonego, znakomitego kucharza, 
a uczestnicy pokazów mogli ucieszyć podniebienie smakiem 
produktów pochodzących z upraw ekologicznych i przygoto-
wanych z nich potraw! Kucharz restauracji Ratuszowej we 
Wronkach Pan Leszek Sokalski zaprezentował sposób przy-
gotowania sałatek na bazie kaszy jaglanej (bardzo zdrowej!), 
a pod czujnym okiem Pani Ewy Pomes każdy mógł próbować 
swoich sił w przygotowywaniu naleśników z mąki gryczanej 
z białym serem lub z jabłkami. Pokazom towarzyszyło stoiska 
prezentujące piękno i bogactwo warzyw pochodzących 

z upraw ekologicznych. Przy stoisku na odwiedzających cze-
kała pajda razowego chleba z gzikiem i kiszonym ogórkiem! 
Gościem Festynu był też Pan Marek Grądzki, który przywiózł 
nam znane smakoszom sery kozie z własnego wyrobu (były 
pyszne!), a naszemu gościowi towarzyszyła koza! Ogromną, 
smaczną niespodzianką dla uczestników festynu były lody, 
które otrzymaliśmy od Pana Mirosława Pomes właściciela 
wytwórni lodów Miś. Takich lodów jeszcze nie jedliśmy! 
Lody z kaszy jaglanej z malinami? Pycha!

Podczas festynu można było obejrzeć filmy edukacyjne 
z serii Śmietnik w mojej głowie, przygotowane przez organi-
zatorów konkursu Czas na zdrowie Fundacji BOŚ. Filmy 
szczególnie adresowane do młodzieży w zabawny, obrazowy 
sposób obnażały złe nawyki żywieniowe, obalały mity zwią-
zane z żywieniem i zachęcały do podjęcia trudu zmiany spo-
sobu żywienia na sprzyjający zdrowiu! Niemałym powodze-
niem cieszyło się stoisko EkoInfo Puszczykowo z ofertą tu-
rystyczną atrakcji okolic Puszczykowa, Pani Anna Polasz-
czyk służyła tam odwiedzającym swoją wiedzą i radą. Wizy-
ta Strażaków z OSP Puszczykowo najbardziej ucieszyła 
najmłodszych uczestników festynu! Prezentacja wozu bojo-
wego OSP i sprzętu gaśniczego była okazją do posłuchania 
na czym polega niełatwa praca strażaka, ochotnicy mogli 
próbować swoich sił w laniu wodą ze strażackiej „sikawki”! 
Festyn zakończyliśmy z policjantami z Komendy Policji 
w Puszczykowie włączając się w ogólnopolską akcję „Profi-
laktyka a Ty” – program troski o zdrowie, troski o ochronę 
młodzieży przed uzależnieniami i przemocą. 

Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy przyjęliście nasze 
zaproszenie do udziału w Festynie Zdrowia w ZS w Puszczy-
kowie, dziękujemy za pomoc, poświęcony nam czas i sponso-
rowanie imprez festynu! Szczególnie dziękujemy Państwu 
Ewie i Mirosławowi Pomes za nieocenioną pomoc, ogromne 
zaangażowanie no i podarowanie lodów! Dziękujemy Panu 
Witoldowi Wróblowi z Polskiego Stowarzyszenia Dobrego 
Smaku za prelekcję i prowadzenie pokazów kulinarnych. 
Dziękujemy właścicielom hurtowni warzyw i owoców Gacek 
za nieodpłatne przekazanie warzyw i owoców na potrzeby fe-
stynu. Dziękujemy Panu Jackowi Błaszkowiakowi za pieczy-
wo, którym zostaliśmy obdarowani. Dziękujemy Panom Stra-
żakom za czas nam poświęcony. Dziękujemy nauczycielom 
wf szkoły za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu i pro-
wadzeniu imprez festynu! Mamy nadzieję, że wydarzenia tego 
dnia pomogą uczestnikom festynu zadbać o zdrowie! 

Licealiści Zespołu SaNITaS 
z nauczycielem opiekunem.
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O g ł O S Z E N I E 
BURMISTRZA MIASTA PUSZCZyKOwA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2015r, poz. 199), 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 (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze 
zm.) oraz uchwały Nr 328/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 października 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie 
przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 6.07.2015 r. do 3.08.2015 r, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A, 
pokój nr 2, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.07.2015 r. 
o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.

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

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2015 r.

BUrMISTrZ MIaSTa PUSZcZYKOwa

AKTUAlIZACJA STAwEK DZIERżAw TERENów MIEJSKICH
Burmistrz Miasta Puszczykowa informuje o nowych zarządzeniach: Nr 29/15/VII w sprawie minimalnej 
wysokości opłat z tytułu dzierżawienia/najmu komunalnych nieruchomości gruntowych lub ich części na 
terenie Miasta Puszczykowa oraz Nr 35/15/VII w sprawie minimalnej wysokości opłat z tytułu dzierżawienia/
najmu komunalnych nieruchomości gruntowych lub ich części na terenie Miasta Puszczykowa, związanych 
z organizacją imprez okolicznościowych. Treść zarządzeń dostępna jest na stronie internetowej www.
puszczykowo.pl w BIP.

Zarządzenia zostały wywołane w związku z koniecznością aktualizacji wysokości stawek czynszów z tytułu dzierżawie-
nia gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa oraz innego skategoryzowania gruntów z rozróżnieniem na cele 
dzierżawy/najmu. Zweryfikowano także stawki czynszów na cele handlowe, usługowe i reklamowe – związane z organizacją 
imprez okolicznościowych (np. Dni Puszczykowa).

Dotychczasowe stawki czynszu przez ostatnich 7 lat plasowały się na tym samym poziomie. Nowe stawki czynszu zosta-
ły ustalone na podstawie opracowania sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Podwyżka opłat może być bardziej 
odczuwalna w przypadku dzierżawienia większej powierzchni gruntu. Inaczej też dzierżawcy płacą za dzierżawę terenów 
o tym samym areale ale przeznaczonych na różne cele, np. sportowy czy handlowy. Rzeczoznawca w swoim opracowaniu 
skrupulatnie i wyraźnie rozgranicza dzierżawy terenów w rozróżnieniu na poszczególne przeznaczenia i cele. 

Reasumując – opłaty z tytułu dzierżawy terenów w Puszczykowie nie odbiegają znacznie od stawek dzierżaw w innych 
miejscowościach, a z pewnością nie są na najwyższym poziomie spośród gmin powiatu poznańskiego. n

DECyDUJMy wSPólNIE
Komendant Miejski Policji w Poznaniu zaprasza mieszkańców powiatu poznańskiego do udziału w debacie 
społecznej dotyczącej bezpieczeństwa.
W spotkaniu udział wezmą m.in: Wojewoda Wielkopolski , Wielkopolski Komendant Policji, przedstawiciele 
władz samorządowych. 
Debata odbędzie się 23 czerwca 2015 r. o godz. 12, w Kórniku, w sali OSP ul. 20 Października 93.



www.puszczykowo.plczerwiec 2015 Echo Puszczykowa20

nowy Fiat straży mieJskieJ 
Od 21 maja br. puszczykowska Straż Miejska ma  
do dyspozycji nowego Fiata Fiorino. Zakup pojazdu 
był konieczny z uwagi na coraz częstsze naprawy Fiata 
Doblo, którym strażnicy posługiwali się dotychczas. 

Fiat Doblo, którego wciąż na swoim wyposażeniu mają 
Strażnicy Miejscy z Puszczykowa został zakupiony w 2008 
roku i przejechał dotychczas 212 tys. km. Wcześniej strażni-
cy mieli Citroena. Decyzja o kupnie nowego pojazdu zapadła 
w 2014 r., kiedy radni poprzedniej kadencji zdecydowali 
o zabezpieczeniu w budżecie na 2015 r. 60 tys. zł. 

 – Wybraliśmy Fiata Fiorino z uwagi na jego parametry 
i wyposażenie. Nie bez znaczenia były także korzystne warunki 
finansowe zaoferowane przez firmę POLCAR. Auto ma benzyno-
wy silnik o pojemności 1400 ccm, dwuosobową kabinę i to, na 
czym nam najbardziej zależało dużą przestrzeń ładunkową o po-
jemności 650 litrów. Na wyposażeniu są także dwie kamery re-
jestrujące to, co dzieje się z tyłu i z przodu pojazdu – mówi Da-
riusz Borowski, komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie. 

Jak wyjaśnia komendant auto bardzo często wykorzysty-
wane jest do przewozu schwytanych psów, biegających 
w mieście bez opieki i dlatego duży bagażnik jest niezbędny. 

 – Stosunkowo często zdarzają się przypadki, kiedy widać, 
że to nie jest bezpański pies, ale i tak musimy go odwieźć do 
przytuliska, bo czworonóg nie ma chipa. Dlatego prosimy 
właścicieli psów, którzy nie zachipowali jeszcze swoich psów, 
aby to uczynili. Często takie zabiegi wykonywane są bezpłat-
nie – dodaje D. Borowski. 

Na chipie można umieścić wiele informacji takich jak np. 
rasa psa, dane właścicieli, w tym telefon, pod którym można 
się skontaktować oraz to, jak wabi się pies. Dysponując taki-
mi danymi Straż Miejska może bardzo szybko ustalić właści-
ciela czworonoga i zwrócić zgubę.

 – Przed wakacjami proszę mieszkańców naszego miasta, 
aby nie używali otwartego ognia, także na terenie Zakola 
Warty, gdyż może to doprowadzić do pożaru. 31 maja br. za-
notowaliśmy właśnie taki przypadek, gdzie zapaliła się ściół-
ka i trawy. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji naszych stra-
żaków ochotników z Puszczykowa i Mosiny, pożar został 
ugaszony. Jedynym miejscem, gdzie można używa otwartego 
ognia jest teren Przystani Miejskiej nad Wartą, przy ul. Niw-
ka Stara – apeluje D. Borowski. red

Wydatki na Straż Miejską w puszczykowie  
oraz dochody z tytułu mandatów  

nakładanych przez SM

2014 r.
–  wydatki 587.000 zł, w tym 70 tys. zł  

na zakup fotoradaru
– dochody z mandatów i grzywien – 528.000 zł

2015 (plan)
–  wydatki 603.000 zł, w tym 60.000 zł  

na zakup samochodu
– dochody z mandatów i grzywien – 400.000 zł

  data ur.  data zg.
Głowiński Jerzy  10.X.1927  25.V.2015

odEszLI

  data ur.  data zg.
Jankowski Franciszek 30.III1927  25.V.2015

PoliCJanCi ostrzegaJą PrzeD oszustami
Puszczykowscy policjanci apelują, szczególnie do 
osób starszych o wzmożoną ostrożność w związku 
z notowanymi w Poznaniu i okolicach przypadkami 
zwiększonej aktywności oszustów działających 
metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, a ostatnio  
„na funkcjonariuszy CBś”. Ofiarami oszustów padają 
kolejne osoby, a straty sięgają niekiedy 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Jeśli nie znamy odwiedzającego należy bezwzględnie 
spytać go o cel wizyty, zapiąć łańcuch zabezpieczający, (jeśli 

zdecydujemy się na otwarcie drzwi) oraz poprosić o pokaza-
nie dowodu tożsamości lub legitymacji służbowej, identyfi-
katora. Uczciwej osoby nie zrazi takie postępowanie powo-
dowane ostrożnością. W razie jakichkolwiek wątpliwości 
najlepiej skontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer alar-
mowy 997 lub 112 z telefonu komórkowego, przekazując jak 
najwięcej zapamiętanych szczegółów, np. wygląd nieznajo-
mej osoby, numer i markę samochodu, którym ewentualnie 
przyjechała, a w przypadku rozmowy telefonicznej – numer 
z wyświetlacza telefonu, datę i godzinę rozmowy.

Opracowano na podst. materiałów 
Komisariatu Policji w Puszczykowie 
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FINAł PUSZCZyKOwSKIEJ lIgI SIATKówKI KOBIET
16 maja br. żeńskie zespoły spotkały się w ostatnim, finałowym 
turnieju. Niestety do Puszczykowa nie dotarły dwa zespoły: Złotek 
i Pędzących Brzoskwinek. Zatem w szranki stanęło pięć zespołów. 

W miłej i sportowej atmosferze 
przebiegały wszystkie spotkania. Na 
koniec zawodniczki zostały uhonorowa-
ne medalami i nagrodami rzeczowymi, 
które wręczali: Janusz Szafarkiewicz, 

Kazimierz Dolczewski oraz Anna Ku-
backa. Ostateczna klasyfikacja zespo-
łów kształtuje się następująco:
1 miejsce – Absolwentki
2 miejsce – Pretty Women 

3 miejsce – P4 
4 miejsce – Babiland
5 miejsce – Kadetki MKS

Sędziowie wybrali też najlepsze trzy 
zawodniczki ligi. Zostały nimi Sylwia 
Kwaśnik z zespołu Absolwetnek, Joan-
na Duszak z Pretty Women oraz Elżbie-
ta Lerczak z P4. /cas/jh

SPORTOwE DNI PUSZCZyKOwA ROZPOCZęTE
w ramach obchodów sportowych Dni 
Puszczykowa już 30 maja 2015 na boisku 
piaszczystym przy ul. Nowe Osiedle odbył się 
turniej siatkówki plażowej mężczyzn. 

W zawodach wzięło udział 10 par. Mecze rozgry-
wane były systemem brazylijskim, czyli do dwóch 
przegranych meczy. Pierwsze miejsce zajęła dwójka 
Jaworowicz/Krotowski, która w finale zmierzyła się 
z parą Konik/Fąs. O trzecie miejsce walczyły pary: No-
wak/Sylwestrzak i Kaczmarek/Sołtysiak. Przy trudnej 
wietrznej pogodzie więcej szczęścia miała dwójka No-
wak/Sylwestrzak i to ci panowie zajęli miejsce na trze-
cim stopniu podium. 

Wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział, 
a do rozgrywek zapraszamy teraz panie. Turniej siat-
kówki plażowej kobiet już 13 czerwca od godz. 11:00. 
Zapisy na pół godziny przed turniejem. /caS/jh
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PUSZCZyKOwO 
BIEgAłO Z MAPĄ
Atmosfera doskonałej zabawy oraz sportowej 
rywalizacji zagościła 16 maja na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Puszczykowie. 

Wszystko za sprawą biegu na orientację, który zorganizo-
wano w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska biega 
z mapą” propagującej ten sport łączący sprawność fizyczną 
z umiejętnościami nawigacji. Na starcie pojawiło się 22 za-
wodników w wieku od 3 lat do… na pewno już po maturze. 
Zadaniem uczestników było pokonanie w jak najszybszym 
czasie około 1 kilometrowej trasy oraz potwierdzenie przy 
pomocy perforatora obecności na 15 punktach. 

Na pierwszym miejscu bieg ukończyli zawodnicy ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 Antoni Adolph i Jeremi Wichniewicz. Na 
pierwszym miejscu wśród zawodników do lat 10 ukończył 
bieg gościnnie występujący w Puszczykowie, Bartek Filip-
czak-Dudziak ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie. Ho-
noru Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie dzielnie bro-
niły zawodniczki Hania Durczewska, Amelka Tężycka przed 
Gabrysią Łajtar ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie. 
Wśród kobiet z najlepszym czasem bieg ukończyły: Agniesz-
ka Konieczna i Kinga Łajtar. W kategorii przedszkolaków 
tryumfowali: Andrzej Dudziak i Mikołaj Bajer, a w kategorii 
seniorów: Filip Konieczny i Jarosław Kortus.

Każdy kto dotarł do mety był ZWYCIĘZCĄ, a celem bie-
gu było zainteresowanie orientacją sportową.

Na mecie każdy z uczestników mógł odzyskać siły delek-
tując się „Grześkiem”, a na zakończenie wśród uczestników 
zostały rozlosowane drobne upominki.

Impreza spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyję-
ciem i zapytaniami do nas kiedy zorganizujemy następny 
bieg. Obiecujemy, że w tym roku przynajmniej jeszcze 2 razy 
spotkamy się, by pobiegać z mapą i aktywnie spędzić czas.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które po-
jawiły się na starcie i bawiły się razem z nami. Dziękujemy 
także pani Beacie Cierzniak, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 2, która gościła nas na swoim terenie oraz pani Joannie 
Hejnowicz, kierownikowi CAS Puszczykowo za wypożycze-
nie lampionów i perforatorów dzięki czemu impreza przebie-
gała profesjonalnie.

SOwa (Swobodny Organ wypoczynku aktywnego) 






