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informacje

Wykonanie Ważniejszych zadań majątkoWych 

Ulica Jastrzębia: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, długość 262 m, chodnik pieszy, instalacja kanalizacji desz-
czowej, skrzynki rozsączające
Ulica Magazynowa: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, długość 241 m, chodnik pieszy, instalacja kanalizacji 
deszczowej, skrzynki rozsączające
Ulica Boczna: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, długość 191 m, chodnik pieszy, instalacja kanalizacji deszczowej
Ulica Kopernika: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, długość 306 m, chodnik pieszy, instalacja kanalizacji desz-
czowej
Ulica Zaułek: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, długość 136 m, chodnik pieszy, instalacja kanalizacji deszczowej, 
skrzynki rozsączające
Ulica Kręta: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, długość141 m, chodnik pieszy, instalacja kanalizacji deszczowej
Ulica Jasna: pieszo-jezdnia, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, długość 256 m, przykanaliki kanalizacji deszczowej
Ulica Mazurska: instalacja kanalizacji deszczowej o długości 633 m 
Ulica Posadzego: ułożenie nakładki bitumicznej o pow. 1993 m2, regulacja studni, studzienek i wpustów
Ulica Podgórna: wymiana kolektora deszczowego dł. 210 m, odtworzenie nawierzchni asfaltowej pow. 346,5 m2, odtwo-
rzenie chodnika dł. 238 m
Ulica Jarosławska: wymiana nawierzchni chodnika z zabezpieczeniem skarpy, dł. 400 m
Ulica Kasprowicza: wymiana nawierzchni chodnika pow. 373 m2, nawierzchnia parkingu pow. 145 m2

Dotacja dla OSP Puszczykowo na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
Zakup fotoradaru 

Modernizacja Sp2 – modernizacja instalacji elektrycznej etap 1, wymiana pieca w kotłowni, podjazd dla osób niepełno-
sprawnych do pomieszczenia świetlicy szkolnej 

Adaptacja budynku starej szkoły na potrzeby Gimnazjum nr 1, zagospodarowanie boiska 

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 
Ulica Szpitalna: wodociąg i kanalizacja sanitarna 
Ulica Rumiankowa: wodociąg i kanalizacja sanitarna 
Ulica Miętowa: wodociąg 

Adaptacja pomieszczeń w SP1 na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej 

Dotacja dla Biblioteki Miejskiej na adaptację budynku na Rynku na bibliotekę 

Budowa hali widowiskowo-sportowej: wykonano koncepcję hali oraz badania geotechniczne.

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie cas. długość boiska 44 m, szerokość 22 m, powierzchnia 968 m2, nawierzch-
nia syntetyczna poliuretanowa na podbudowie, piłkochwyty, boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego. 

Zagospodarowanie terenu CAS. na przełomie 2014/2015 wykonano: górkę saneczkową ze schodami terenowymi  
wys. 6,1 m, długość stoku 30,5 m, ciągi komunikacyjne: ścieżkę spacerową o długości 672 m oraz ścieżkę dla rolkarzy 
o długości 553 m, oświetlenie terenu. 

WyKONANIE budżETu MIASTA PuSzczyKOWA W 2014 R.
I.1. Dochody – 32.363.332,58 zł, tj. 99,87% planu
I.2. Wydatki – 33.823.979,39 zł, tj. 94,33% planu
I.3. Przychody – 6.662.610,63 zł, w tym: 
emisja obligacji komunalnych – 2.202.000 zł. 
wolne środki pieniężne pochodzące z rozliczeń kredytów 
i pożyczek – 4.460.610,63 zł.

I.4. Rozchody – 2.202.750 zł. 
I.5. Deficyt – 1.460.646,81 zł
I.6. Zadłużenie – 13.308.490 zł, z tego:
kredyty długoterminowe – 4.228.250 zł;
obligacje komunalne – 8.522.000 zł;
umowa ratalna klasyfikowana do długu – 558.240 zł.
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Uchwały podjęte podczas 6. sesji Rady Miasta pUszczykowa 
pRzepRowadzonej 23 MaRca 2015 R.

UchwAłA Nr 26/15/VII
w  sprawie: przyjęcia Programu zapobiegania bezdomno-

ści zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
 

UchwAłA Nr 27/15/VII
w  sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nierucho-

mości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb 
Puszczykowo, części działek nr: 698/1, 698/2 i 701/31.
 

UchwAłA Nr 28/15/VII
w  sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 

położonej w rejonie ulicy wysokiej.

UchwAłA Nr 29/15/VII
w  sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.

UchwAłA Nr 30/15/VII
w  sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu 

w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Pusz-
czykowo, ul. Kraszewskiego 11.

UchwAłA Nr 31/15/VII
w  sprawie: zmiany uchwały nr 113/11/VI rady Miasta 

Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie okre-
sowych stypendiów sportowych.
§ 1. W uchwale nr 113/11/Vi Rady miasta Puszczykowa 

z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie okresowych stypendiów 
sportowych (dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 545 ze zm.) § 2. ust. 2. 
przyjmuje brzmienie:

„2. stypendium może otrzymać zawodnik, biorący udział 
we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie spor-
tu, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowe-
go, który:
1)  zajął medalowe miejsce w mistrzostwach Polski lub brał 

udział w mistrzostwach świata lub europy lub
2)  został objęty programem przygotowań do igrzysk olimpij-

skich.”.

UchwAłA Nr 32/15/VII
w  sprawie: zmiany uchwały nr 232/13/VI rady Miasta 

Puszczykowa z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: 
określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień 
w tym podatku.

UchwAłA Nr 33/15/VII
w  sprawie: emisji obligacji komunalnych.

§ 1.1. Postanawia się wyemitować obligacje komunalne 
na okaziciela w łącznej liczbie 2.900 (dwa tysiące dziewięć-
set) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc zło-
tych) każda, na łączną kwotę 2.900.000 zł (dwa miliony dzie-
więćset tysięcy złotych).

2. obligacje wyemitowane zostaną w 2015 roku w 2 
(dwóch) seriach:

1) seria a/15 o wartości 1.000.000 zł;
2) seria B/15 o wartości 1.900.000 zł.
3. cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 zł 

(jeden tysiąc złotych).
4. obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2. emisja obligacji ma na celu sfinansowanie spłaty 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta z tytułu zacią-
gniętych pożyczek i kredytów oraz planowanego deficytu, 
w związku z realizacją zadań majątkowych.

UchwAłA Nr 34/15/VII
w  sprawie: zmiany uchwały Nr 18/15/VII rady Miasta 

Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Puszczykowa na lata 2014-2023.

UchwAłA Nr 35/15/VII
w  sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczyko-

wa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 8. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 19.05.2015 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

nie wstydŹ się, wywieŚ FLaGę 
Początek maja to tradycyjnie okres uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole, 

które zapisały się w historii polskiej państwowości. Dlatego pamiętajmy, aby wywiesić flagi w majowe święta.
1maja obchodzimy Święto Pracy, ci którzy nie chcą go świętować mogą wywieszeniem flagi uświetnić rocznicę 

wejścia Polski do Unii Europejskiej; 2 maja obchodzimy – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej; 
3 maja – rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja uchwalonej przez Sejm Czteroletni w roku 1791. 



5kwiecień 2015Echo Puszczykowawww.puszczykowo.pl

23 marca br.  
KOMISJA ROZWOJU

1. Promocja miasta – analiza.
2. Rozpatrzenie wniosku proboszczów.
3. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
–  wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stano-

wiącej własność miasta Puszczykowa, obręb Puszczykowo, 
części działek nr: 698/1, 698/2 i 701/31,

–  wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej 
w rejonie ulicy Wysokiej,

– wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny,
–  utworzenia obwodu głosowania w szpitalu w Puszczyko-

wie im. Prof. s.t. dąbrowskiego s.a., Puszczykowo, ul. 
kraszewskiego 11.

4. sprawa drogi dojazdowej do ośrodka Wielspin.
5. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w mpzp.

31 marca br. 
KOMISJA EDUKACJI, KUltURy I SPORtU

1. Przystań kajakowa – wizja lokalna.
2. orlik na ul. nowe osiedle – wizja lokalna.

3. centrum animacji sportu – wizyta w placówce. 
4.  dyskusja na temat odbytych wizji, m.in. wystąpienie p. 

marii Popławskiej – „Puszczykowo nad Wartą, Warta 
w Puszczykowie – siła tradycji, potencjał natury, perspek-
tywa rozwoju”.

8 kwietnia br. 
KoMISJA rewIZyJNA

1.  Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta 
za 2014 rok.

14 kwietnia br.
KOMISJA EDUKACJI, KUltURy I SPORtU

1.  Wizyta w Bibliotece miejskiej cak i dyskusja na temat 
warunków i form działalności placówki.

2.  obchody ważnych dla historii i kultury polskiej rocznic 
w Puszczykowie.

3.  dyskusja nad koncepcją powstania w Puszczykowie przed-
szkola publicznego prowadzonego przez miasto.

15 kwietnia br.– KoMISJA rewIZyJNA
1.  Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta 

za 2014 rok.

marcowe I kwIetnIowe posIedzenIa komIsjI rady mIasta puszczykowa

Radna/y Telefon E-mail

Elżbieta BIJACZEWSKA 502 126 778 elkaplus@interia.pl
Alfreda BRĄCZKOWSKA 61 8 133 296 alabraczkowska@wp.pl
Elżbieta CZARNECKA 61 8 133 071 elzbietaczarnecka@o2.pl

Łukasz GRZONKA 606 748 230 lukaspeter@wp.pl
Małgorzata HEMPOWICZ 602 489 714 bisrol2@gmail.com
Władysław HETMAN 510 037 107 wladyslaw.hetman@o2.pl

Maciej KRZYŻAŃSKI 508 467 405 krzyzanskimaciej@gmail.com
Jan ŁAGODA 534 544 744 janlagoda@yahoo.com
Dorota ŁUCZAK-DYDOWICZ 697 273 254 dorota@dydowicz.pl
Jakub MUSIAŁ 503 139 804 jakub.jan.musial@gmail.com
Tomasz POTOCKI 501 085 785 tomasz_potocki@orange.pl

Filip RYGLEWICZ 693 822 777 filip.ryglewicz@op.pl
Małgorzata SZCZOTKA 601 824 480 malgorzataszczotka@wp.pl
Ryszard TEUSCHNER 604 704 886 phiun_logista@wp.pl
Agata WÓJCIK 693 526 006 agata_rosadzinska@wp.pl

Z okazji przypadającego 8 maja Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 
wszystkim pracownikom Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury 

w Puszczykowie życzę spełnienia zawodowych planów 
Andrzej Balcerek – Burmistrz Miasta Puszczykowa
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Ćwicz na siłowni „pod chMURką”
Niedługo w Puszczykowie zostaną zamontowane trzy 
nowe tzw. siłownie pod chmurką oraz stanowiska do 
ćwiczeń street workaut’u.

najwięcej stanowisk z urządzeniami do ćwiczeń na świe-
żym powietrzu zostanie zamontowanych na terenie centrum 
animacji sportu, przechodzącym obecnie całkowitą przemia-
nę. montaż siłowni pod chmurką oraz urządzeń do street wor-
kaut’u jest bowiem kolejnym etapem kompleksowego zago-
spodarowania tego terenu. mieszkańcy Puszczykowa, którzy 
odwiedzili w minionych tygodniach ten, jeszcze do zimy, 
„dziewiczy” teren z pewnością zauważyli zmiany jakie tam 
zaszły. już do ich dyspozycji pozostają ścieżki, przy których 
zamontowane są ławki, swoje wyraźnie oznakowane trasy 
mają rolkowcy. Bardzo efektownie wyglądają też Led-owe 
energooszczędne lampy zainstalowane zarówno na stoku, jak 
i wśród gotowych już ścieżek (aby w pełni docenić ich walo-
ry warto wybrać się tam na przechadzkę po zmroku, kiedy są 
już włączone). 

siłownia pod chmurką i strefa street workout’u są kolej-
nymi elementami przekształcającymi teren tzw. starego mo-
siR-u w kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy na terenie, 
którego mieszkańcy naszego miasta o każdej porze roku, 
znajdą miejsca aktywnego spędzania czasu lub po prostu od-
poczynku na ławkach wśród zieleni. 

siłownia, która zostanie zamontowana na ternie cas bę-
dzie się składała z 7 stanowisk: orbitreka, wioślarza, koła tai 
chi, poręczy, urządzenia do wyciskania w pozycji siedzącej, 
wyciągu górnego i prasy nożnej. natomiast strefa street wor-
kout’u to kompleks drążków i słupków w specjalnej konfigu-
racji, wykorzystywanych do ćwiczeń. W Puszczykowie w jej 
skład wchodzi także pochyła ławeczka do tzw. brzuszków. 

już teraz teren cas-u w pogodne dni pełen jest puszczyko-
wian aktywnie spędzających czas. Po zamontowaniu siłowni 
i strefy workout z pewnością będzie ich jeszcze więcej. należy 

bEzPIEczNIEJ PRzEz POzNAńSKą 
Od połowy kwietnia na ul. Poznańskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Maga-
zynową i Ogrodową mamy kolejne bezpieczne przejście dla pieszych. 

jak mówi Ryszard teuschner, radny, który był inicjatorem powstania tego 
przejścia wskazał właśnie to miejsce ponieważ, podobnie jak na całej ul. Poznań-
skiej, panuje tam bardzo duży ruch samochodowy, a piesi udający się m.in. na 
pocztę nie mieli dotychczas bezpiecznego przejścia. 

z ul. Poznańską związany jest także apel puszczykowskiej policji do rowerzy-
stów. Wzdłuż tej ulicy wytyczona jest ścieżka rowerowa. W takim przypadku cy-
kliści mają obowiązek korzystać z takiej ścieżki, a nie poruszać się po ulicy. Poli-
cjanci uspokajają, że na razie będą tylko upominać rowerzystów łamiących te 
przepisy, ale tylko do czasu… red. 

podkreślić, że to jeszcze nie wszystko. oprócz tego na tym te-
renie powstaną: boisko do siatkówki plażowej, teren do nauki 
gry w golfa. Ponadto wśród drzew zlokalizowane będą wydzie-
lone kolejne strefy: ćwiczeń jogi i szachów – z zamontowanymi 
na stałe szachownicami. Projektant przewidział jeszcze boisko 
do boule. Wśród sosen wydzielone zostaną jeszcze dwie strefy 
– odpoczynku z pergolami oplecionymi zielenią i kwiatami oraz 
strefa grillowania i biesiadowania przy ognisku. 

W ramach prac zmieniona zostanie także lokalizacja sie-
dziby cas. docelowo zostanie ona przeniesiona kilkadzie-
siąt metrów dalej w bezpośrednie sąsiedztwo boiska wielo-
funkcyjnego. red

Kolejne dwie siłownie powstaną na terenie 
przy Orliku na Nowym Osiedlu 

oraz przy palcu zabaw przy ul. Mazurskiej

Siłownia w Poznaniu, na os. B. Chrobrego 

Siłownia “pod chmurką” w Szczecinie



zAgłOSuJ NA POdWóRKO NIvEA W PuSzczyKOWIE
Puszczykowo zgłosiło udział w projekcie „Podwórko 
Nivea” Rodzinne Miejsce zabaw. W ramach akcji 
marka ufunduje w całej Polsce 40 placów zabaw, 
przygotowanych z myślą o całej rodzinie. O tym, 
które lokalizacje zwyciężą zdecydują internauci. 

Będą to retro-nowoczesne place zabaw, odpowiadające na 
potrzeby dzieci w różnym wieku oraz nawiązujące do klasycz-
nych zabaw, popularnych w czasach dzieciństwa rodziców.

marka niVea pragnie aktywizować społeczności lokal-
ne, dlatego ostateczne lokalizacje Rodzinnych miejsc zabaw 
całkowicie zależą od mieszkańców. mieszkańcy mogą odda-
wać głosy od 1 kwietnia do 31 maja za pośrednictwem strony 
internetowej: www.nivea.pl/podworko, na zgłoszoną lokali-
zację za pośrednictwem aplikacji. codziennie każdy miesz-
kaniec ma możliwość oddania jednego głosu, a im więcej 
głosów, tym większa szansa na wygraną.

Puszczykowo zgłosiło lokalizacje terenu przy ul. jaro-
sławskiej, przy boisku orlik. 

19 kwietnia br. mieliśmy już 1111 głosów. niestety na 
razie daje nam to dopiero 426 miejsce w kraju. 

dlatego bardzo gorąco apelujemy! 
Klikajcie i głosujcie na Puszczykowo!

informacje

skaRbnik pUszczykowa poMóGł noweMU wójtowi dopiewa
rocznych wyborach nie widział mnie na tym 
stanowisku. Poza tym z Puszczykowem jestem 
związany dłużej niż z Dopiewem, do którego 
przeprowadziłem się z Poznania 7 lat temu. 
Moja rodzina od kilku pokoleń ma działkę na 
Starym Puszczykowie, gdzie od dzieciństwa spę-
dzałem wszystkie wakacje, a w okresie wiosen-
nym i letnim większość weekendów. Obecnie 
moje córki przyjeżdżają do Puszczykowa do 
babci, która mieszka tu na stałe. 

– Były kandydat na burmistrza Pan Krzysztof Kamiń-
ski zarzuca Panu, że łączy Pan funkcje skarbnika Pusz-
czykowa i Dopiewa, wypowiada się przy tym w sposób 
dość niewybredny.

– Nie wiem jaki cel ma Pan Kamiński zajmując się tym, 
co w czasie wolnym robią pracownicy Urzędu Miasta. Mogę 
tylko przypuszczać, że ma mi za złe, że w zeszłym roku dość 
mocno wytknąłem mu brak znajomości podstawowych za-
gadnień z zakresu finansów publicznych, kiedy wypowiadał 
absurdy o zadłużeniu Miasta, wprowadzając w błąd miesz-
kańców. 

Niestety teraz również w swoich artykułach mocno mija 
się z prawdą. Nie będę bardziej komentował wypowiedzi 
Pana Kamińskiego, gdyż musiałbym dostosować się do pozio-
mu jego wypowiedzi, czego bym nie chciał. 

Rozmawiał Bogdan lewicki

– Dlaczego aktualnie pełni Pan funkcję 
skarbnika zarówno w Mieście Puszczykowo 
jak i w Gminie Dopiewo? 

 – Funkcję tę w Dopiewie pełnię tymczasowo do 
powołania nowego skarbnika. W Dopiewie na 
prośbę nowego Wójta skierowaną do Burmistrza 
Puszczykowa i do mnie, jako osoby, która była 
wcześniej już skarbnikiem w tej Gminie miałem 
przygotować budżet na 2015 r. i sprawozdania za 
2014 r. Okres mojej pracy jako skarbnika w Dopie-
wie miał być dużo krótszy, konkurs na to stanowi-
sko został ogłoszony jeszcze w grudniu zeszłego roku. Niestety 
wybrana osoba, były skarbnik Gorzowa Wlkp., zrezygnowała na 
kilka dni przed powołaniem. Osoba, która została wybrana 
w drugim konkursie, ze względu na okres wypowiedzenia w obec-
nym miejscu zatrudnienia zostanie powołana z dniem 1 czerwca.

– Dlaczego nie zdecydował się Pan wrócić na stałe do 
Dopiewa. 

 – Cztery lata temu Burmistrz Andrzej Balcerek i ówcze-
sna Rada zaufali mi, dlatego też jestem i nadal będę skarbni-
kiem Puszczykowa. 

– wyboru Dopiewa w ogóle Pan nie brał pod uwagę, 
jest Pan przecież mieszkańcem tej Gminy?

 – Oczywiście zastanawiałem się nad powrotem, ale w sy-
tuacji gdyby burmistrz wybrany w Puszczykowie w zeszło-

7kwiecień 2015Echo Puszczykowawww.puszczykowo.pl
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„wieLkopoLska obywateLska – wieLkopoLska eURopejska.  
25 Lat woLnoŚci – 25 Lat saMoRządU”

„Komitet Obywatelski w Puszczykowie zawiązał się z inicjaty-
wy ludzi, którzy od roku 1980 związani [...][byli] z ideą „Solidar-
ności” i po wszystkich niepowodzeniach, nie tylko stanu wojennego, 
pozostali jej wierni. [...] Społeczeństwo polskie wyraziło swą wolę 
w czerwcowych [4 czerwca 1989 rok przyp. MK] wyborach do Sej-
mu i Senatu, choć wybory te nie były całkowicie wolne. Był to 
jednak wywalczony przy „okrągłym stole kompromis historyczny, 
dzięki któremu dokonały się istotne zmiany w życiu publicznym ”. 
Tymi słowami rozpoczął działalność „Biuletyn”, który był organem 
prasowym Komitetu Obywatelskiego w Puszczykowie . Ten ruch 
społeczny pierwotnie przygotowywał wybory do Sejmu i Senatu na 
terenie Puszczykowa. Był częścią ogólnopolskiego Komitetu Oby-
watelskiego. Po wyborach parlamentarnych przeprowadzono reor-
ganizację administracji – jedną z najważniejszych z nich była refor-
ma samorządowa. Członkowie Komitetu Obywatelskiego postano-
wili przygotować społeczeństwo puszczykowskie do samorządności 
i przy okazji wystartować jako kandydaci do Rady Miasta. 

Jak dalej pisano: „Komitet Obywatelski w Puszczykowie za-
wiązał się po to, by odbudować prawdziwy samorząd terytorialny 
i spośród mieszkańców naszego miasta wybrać najlepszych. Tych, 
którzy zagwarantują nam poprawę sytuacji w mieście i potrafią 
skutecznie przeciwstawić się złu, a interesy wszystkich grup spo-
łecznych pogodzić dla dobra całego miasta”. Były to wielkie słowa. 
Okres na początku transformacji ustrojowej był czasem pionierów 
– pełnych chęci i jednocześnie idealistycznych. 

Komitet Obywatelski z zapałem rozpoczął kontrolować Miej-
ską Radę Narodową (poprzednik ustrojowy Rady Miasta) przez 
udział w jej posiedzeniach. Zrodziły się różne pomysły na reformy 
w Puszczykowie. W celu rozszerzenia działalności Komitetu po-
stanowiono utworzyć komisje tematyczne, które opracowywały 
program działania. Ustalenia z posiedzeń tych organów były przed-
stawiane w kolejnych numerach „Biuletynu”. 

Na łamach „Biuletynu” przedstawiano idee samorządności 
w następujący sposób: „Na mocy ustawy każdy mieszkaniec danej 
gminy lub miasta staje się członkiem samorządu”. Starano się za-
szczepić poczucie wspólnotowości, które według twórców KO nie 
istniało w Puszczykowie. Pisano, że „Stan Puszczykowa, tak jak 
całego kraju, można określić jako katastrofalny. Nie ma takiego 
elementu w funkcjonowaniu miasta, który nie wymagałby naprawy 
reanimacji czy wręcz budowy od podstaw”. Opinia ta była niezwy-
kle skrajna. Wyobrażano sobie, że po przejęciu władzy przez no-
wych gospodarzy nastąpi szybka naprawa wszystkich nieprawidło-
wości. Stwierdzono również, że „Mamy miasto pozbawione wsze-
lakich udogodnień, z jakich już od dawna korzystają mieszkańcy 
podobnych miasteczek w Europie. Mamy ubogie zaplecze usługo-
wo-handlowe, prawie zupełny brak urządzeń komunalnych”. 

Komitet Obywatelski w Puszczykowie postanowił wystawić 
listę kandydatów do Rady Miasta. I jak pisano: „Komitet Obywa-
telski nie jest partią polityczną, a grupą społeczną [...] jesteśmy 
grupą samorządną i niezależną. Prowadzimy kampanię wyborczą 
na rzecz naszych kandydatów do Rady Miasta. Kandydaci nasi są 
ludźmi o różnych światopoglądach, wywodzą się z różnych środo-
wisk[...] Walka przedwyborcza to normalny element życia społe-
czeństw wolnych, a konkurencja przynosi korzyść wyborcom”.

Wybory do samorządu ogłoszono na 27 maja 1990 roku. Tak 
wyglądała ostatnia Sesja Miejskiej Rady Narodowej w relacji „Biu-
letynu”: „Nastrój podniosły, na stole pożegnalna kawa, ciastka; 
pracuje kamera filmowa. Sesję otwiera Przewodniczący MRN, p. 
Łucjan Zawartowski. W krótkim przemówieniu wyraża żal prze-
rwania kadencji, ponieważ dopiero teraz następują warunki do 
prawdziwej samorządności, o które MRN tyle lat walczyły. Stwier-
dza, że pomimo niekorzystnych warunków działania MRN zrobio-
no wiele dla miasta”. 

W Puszczykowie frekwencja wyborcza dopisała. Kandydaci 
KO zdobyli większość miejsc w Radzie Miasta. Wydano również 
ostatni numer „Biuletynu” w którym napisano: „Komitet Obywa-
telski w Puszczykowie składa serdeczne podziękowania mieszkań-
com naszego Miasta, którzy w wyborach do Rady Miejskiej popar-
li kandydatów z ramienia KO na radnych. Liczny udział w wybo-
rach i silne poparcie naszych kandydatów przez mieszkańców jest 
wyrazem nadziei pokładanych w nowej realizacji zaproponowane-
go mieszkańcom programu wyborczego i że żaden z radnych nie 
zawiedzie swoich wyborców. [...] Wszyscy razem tworzymy samo-
rząd Puszczykowa”. 

Pierwsza Sesja Rady Miasta odbyła się 5 czerwca 1990 roku. 
Odśpiewano hymn państwowy. Następie nastąpiło zaprzysiężenie 
radnych. Druga Sesja Rady Miasta odbyła się następnego dnia i na 
niej wybrano burmistrzem Janusza Napierałę. Tak rozpoczął swoją 
działalność samorząd terytorialny. 

Warto jeszcze na zakończenie przytoczyć cytat z Biuletynu 
„Zwracamy się do społeczeństwa naszego miasta o współpracę [...] 
we wszystkich dotyczących naszego Puszczykowa – nie w formie 
narzekań i lamentów – ale w formie konkretnych propozycji i dzia-
łań”. To zdanie pozostaje nadal aktualne. Niektóre grupy społeczne, 
które nadal mentalnie nie wyszły z poprzedniego sytemu, wiecznie 
narzekają – nie robiąc nic pożytecznego dla Puszczykowa. Może 
teraz zmienią swój tok myślenia i zaczną robić coś pozytywnego. 

Do napisania artykułu użyto artykułów z „Biuletynu Komitetu 
Obywatelskiego w Puszczykowie” nr 1 – 11 oraz artykułów z „Ga-
zety Puszczykowskiej” 

Członek Koła Historycznego 
Maciej Krzyżański 

Prezydent bronisław Komorowski w ostatnim apelu napisał: „Reforma samorządowa była też jednym 
z kluczowych elementów zapowiedzianego przez premiera Tadeusza Mazowieckiego „powrotu do Europy” 
[...]Samorząd terytorialny stał się polem mądrze zagospodarowanej wolności i trwałym elementem 
polskiego ustroju. Odrodzona samorządność dała polskiemu życiu społecznemu i gospodarczemu dodatkową 
energię, impuls modernizacyjny, przyczyniła się do podniesienia komfortu życia Polaków”. Wybory 
samorządowe 1990 roku są bardzo dobrze znane z perspektywy dużych miast takich jak Poznań, lecz 
nadszedł czas na napisanie, jak to wyglądało w małym miasteczku, takim jakim jest np. Puszczykowo. 
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kto dokończy ModeRnizację 
MaGistRaLi koLejowej? 
dopiero w połowie maja rozstrzygnie się, kto będzie 
kontynuował prace przy modernizacji magistrali 
kolejowej E 59 na 32-kilometrowym odcinku czempiń 
– Poznań. PKP PLK ogłosiły przetargi na dokończenie 
robót po konsorcjum Fcc construcción, z którym 
rozwiązano umowę ze względu na nikłe 
zaawansowanie prac (informowaliśmy o tym 
w marcowym numerze Echa). 

W sumie potrzebne będą trzy postępowania, m.in. prze-
targ na kontynuację budowy trzech wiaduktów pomiędzy 
czempiniem a Poznaniem (ul. czechosłowacka w Poznaniu 
–wiadukt kolejowy; Łęczyca – wiadukt drogowy; mosina – 
wiadukt kolejowy) oraz przetarg na kontynuację robót moder-
nizacyjnych obejmujących prace torowe i okołotorowe. 
na dokończenie prac po hiszpanach wykonawca będzie miał 
11 miesięcy. na szczęście według zapewnień ministerstwa 
infrastruktury i Rozwoju PkP PLk nie straci unijnego dofi-
nansowania na modernizację trasy kolejowej Poznań – czem-
piń mimo, iż pierwotny termin zakończenia prac z pewnością 
nie zostanie dotrzymany. 

sprawa zerwanego kontraktu budzi duże zainteresowanie 
także w Puszczykowie. inwestycja będzie, bowiem prowa-
dzona także na terenie naszego miasta, a zakres robót przewi-
dziany przez PkP (oprócz modernizacji torów i sieci trakcyj-
nej) przewiduje m.in. budowę nowego przejścia podziemnego 
pod torami na przedłużeniu ulicy kopernika, przebudowę 
peronów i oświetlenia na stacjach: Puszczykówko i Puszczy-
kowo wraz z modernizacją znajdujących się tam przejazdów 
kolejowych oraz montaż ekranów dźwiękochłonnych. 

niestety w związku z modernizacją magistrali kolejowej 
zostanie zlikwidowany przejazd przez tory w ciągu ulicy  
3 maja, o czym wielokrotnie informowaliśmy w „echu Pusz-

czykowa”. Przypominamy, że zgoda na likwidację tego prze-
jazdu zapadła w kadencji 2006-2010, a wyraziła ją ówczesna 
burmistrz i radni jej klubu, ponieważ wszystkie ustalenia do-
tyczące modernizacji tej magistrali samorządy prowadziły 
przed rokiem 2011. Burmistrz andrzej Balcerek z radnymi 
podejmował próby zmiany decyzji PkP – wysyłał pisma do 
ministerstwa, w „walkę” włączyli się też posłowie: a. Fiedler 
i m. niedbała– jednak decyzja PkP była nieodwołalna. 

o tych wszystkich aspektach modernizacji magistrali roz-
mawiali w marcu w Poznaniu przedstawiciele władz Puszczy-
kowa z dyrektorem PkP PLk januszem Błachutem.

 – Podjęliśmy kolejną próbę „przekonania” PKP do re-
zygnacji z likwidacji przejścia na ul. 3 Maja, oczywiście przy 
zachowaniu planowanego przejścia na ul. Kopernika. Zapro-
ponowaliśmy, aby przy budowie przejścia pod torami na ul. 
Kopernika zastosować tańszą technologię wykonania, a za 
zaoszczędzone w ten sposób pieniądze wybudować przejście 
na 3 Maja. Tym bardziej, że burmistrz Mosiny jest również 
zainteresowany tą kwestią – wyjaśnia Władysław Ślisiński, 
zastępca Burmistrza Puszczykowa. 

niestety dyr. j. Błachut stwierdził, że w grę nie wchodzi 
żadne rozwiązanie, które wiązałoby się ze zmianą pozwolenia 
na budowę lub decyzji środowiskowych, ponieważ te doku-
menty są już prawomocne i w obiegu. 

Podczas spotkania rozmawiano też o ekranach akustycz-
nych. W tym przypadku wiadomości są zdecydowanie bar-
dziej optymistyczne. z uwagi na zmianę ustawy o ochronie 
środowiska wyłoniony w nowym przetargu wykonawca za-
montuje mniej ekranów, Puszczykowo będzie miało wpływ 
na ich kolorystykę, ponieważ pierwotnie w projekcie przewi-
dziano wykonanie z „czystej” ocynkowanej blachy. 

jak mówił W. Ślisiński miasto wystąpiło też z wnioskiem 
do dyrekcji PkP o przekazanie obiektów, które należą do 
PkP, a docelowo przeznaczone są do likwidacji – chodzi 
o nastawnię w Puszczykowie, gdzie działa eko info i nastaw-
nię przy ul. 3 maja. 

W tej kwestii dyrektor j. Błachut stwierdził, że po zakoń-
czeniu inwestycji najprawdopodobniej będzie możliwość 
przejęcia tych obiektów na potrzeby miasta – w dzierżawę, 
a może nawet nieodpłatnie. red

Na jednym z internetowych portali ukazała się kuriozalna 
i nieprawdziwa informacja jakoby władze Puszczykowa pro-
ponowały PKP odstąpienie od budowy przejścia pod torami 
w ul. Kopernika na rzecz budowy przejścia na ul. 3 Maja. 
Dlaczego autor okłamuje mieszkańców naszego miasta, skoro 
władze samorządowe Puszczykowa nigdy nie proponowały 
PKP, aby zrezygnowały z budowy przejścia podziemnego na 
przedłużeniu ul. Kopernika. Wręcz przeciwnie podejmowały 
wiele – próbę nakłonienia PKP do zmiany decyzji o likwidacji 
przejazdu przez tory na ul. 3 Maja, (przy zachowaniu plano-
wanego przejścia w ciągu ul. Kopernika). n
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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 w rejonie ulic: ks. Posadzego, 
Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 – w dwóch etapach A i B. 

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr 323/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 września 
2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 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 wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko, w dniach od 20.04.2015 r. do 19.05.2015 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 
11.05.2015 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 10.06.2015 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

WybORy PREzydENcKIE – 10 MAJA 2015 R. 
Na niedzielę, 10 maja 2015 r. zarządzone zostały wybory prezydenckie. Na terenie Puszczykowa zostało 
wyznaczonych sześć obwodowych komisji wyborczych, lokale wyborcze będą zlokalizowane w stałych 
miejscach – nr 1 w gimnazjum nr 1 przy ul. Wysokiej, nr 2 i 3 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 
a nr 4, 5 i 6 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kasprowicza. dodatkowy obwód wyborczy będzie 
zorganizowany w szpitalu, jednak w nim mogą głosować wyłącznie pacjenci tej placówki. 

zasady głosowania są proste – ważny głos oddajemy po-
przez postawienie na karcie do głosowania jednego krzyżyka 
przy wybranym kandydacie. 

Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7 do 21. 
W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie osiągnie wyma-

ganego progu 50 % głosów, po dwóch tygodniach – w dniu  

24 maja 2015 r., zostanie zorganizowana druga tura wyborów.
informacje dotyczące organizacji wyborów na terenie naszego 
miasta, w tym informacje na temat możliwości udziału w głoso-
waniu, głosowaniu przez pełnomocnika oraz głosowaniu kore-
spondencyjnym są zamieszczone w Biuletynie informacji Pu-
blicznej miasta Puszczykowa i na stronie www.puszczykowo.pl

wybRane oRGanizacje pożytkU pUbLiczneGo działające na teRenie pUszczykowa,  
któRyM Można pRzekazywaĆ 1% podatkU dochodoweGo 

• Fundacja polskich kawalerów Maltańskich
„poMoc MaLtańska”, 61-113 poznań, ul. Świętojańska 1
kRs: 0000207523
w przypadku domu pomocy Maltańskiej w puszczykowie w rubryce  
„cel szczegółowy” należy wpisać: na rzecz domu pomocy Maltańskiej 
w puszczykowie.

• stowarzyszenie przyjaciół puszczykowa
Grunwaldzka 7, 62-040 puszczykowo. kRs: 0000105528

• stowarzyszenie sportowe „akademia tenisowa angelique kerber”
ul. sobieskiego 50, 62-040 puszczykowo. kRs:0000292082

• związek harcerstwa polskiego chorągiew wieLkopoLska,
w rubryce „cel szczegółowy 1%” wpisujemy: hufiec poznań Rejon  
– ośrodek zhp puszczykowo. kRs 0000266321

• związek ochotniczych straży pożarnych Rp, 
w rubryce „cel szczegółowy 1%” wpisujemy: osp puszczykowo, 
ul. zacisze 3, 62-040 puszczykowo. kRs 0000116212.
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uLIcA KASzTANOWA PIESzOJEzdNIą
W maju firma drobud z Poznania rozpocznie prace przy budowie ul. 
Kasztanowej w Puszczykowie. Koniec robót planowany jest na czerwiec br.

Ulica kasztanowa jest pierwszą, 
która będzie realizowana w tym roku. 
Prace zaplanowano zgodnie z zapisami 
Rankingu ulic. Roboty będą prowadzo-
ne na odcinku 145 metrów, a ulica na 
całej swojej długości będzie pieszojezd-
nią z nawierzchnią z kostki typu po-
zbruk. zgodnie z ofertą wykonawcy 
całość prac zamknie się w kwocie około 
90 tysięcy złotych. 

tradycyjnie przed wejściem na plac 
budowy burmistrz Puszczykowa andrzej 
Balcerek zaprosił mieszkańców mających 
swoje posesje przy tej ulicy na spotkanie-
-konsultacje, w których uczestniczyli tak-
że urzędnicy, przedstawiciele wykonawcy 
i inspektor nadzoru budowlanego. Pod-
czas takich spotkań mieszkańcy mogą 
dokładnie zapoznać się z harmonogra-
mem i zakresem prac, a nawet go nieco 
zmienić. W kilku poprzednich przypad-
kach na ich wniosek montowano np. pro-
gi zwalniające. W przypadku ul. kaszta-
nowej mieszkańcy zdecydowali jednak, 
że na tej ulicy ich nie będzie. red

oddajeMy zieLone odpady
Mieszkańcy Puszczykowa, którzy chcą oddawać  
do firmy EKO RONdO odpady zielone mogą otrzymać 
od tej firmy specjalne worki. 

Mieszkańcy, którzy są zainteresowani odbiorem odpadów zie-
lonych przez EKO RONDO (w okresie od 1.05 do 30.11.2015 r.) 
proszeni są o kontakt z firmą do 30.04 br. w celu zgłoszenia zapo-
trzebowania na usługę. Jeżeli mieszkaniec potrzebuje na początek 
większą ich ilość (EKO RONDO dostarcza standardowo 2 worki), 
może je dokupić w cenie 1 zł sztuka. Koszt zakupu zwiększonej 
liczby worków jest jednak jednorazowy i wynika z wewnętrz-
nego regulaminu firmy. Po odebraniu tej zwiększonej ilości wor-

ków firma przy odbiorze worków z posesji pozostawia tyle pustych 
worków ile odebrała, już bez dalszych dodatkowych kosztów.

Ponadto od 1.05 do 30.11.2015 r. będzie można dostarczać 
odpady zielone bezpośrednio do kontenera znajdującego się na 
terenie EKO RONDA przy ul. Nadwarciańskiej 11, od poniedział-
ku do piątku, w godzinach 9–15.

Szczegółówe informacja na temat harmonogramu wywozu 
odpadów zielonych z informacjami co do sposobu odbioru wor-
ków, najłatwiej znaleźć w Internecie na stronach: www.puszczy-
kowo.pl, w zakładce Odpady i stronie EKO RONDO: www.eko-
-rondo.pl, zakładka SEGREGUJ lub telefonicznie pod nr 61 8133 
– 015w Biurze Obsługi Klienta czynnym od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00–15.00. Poniżej drukujemt tabelę z harmono-
gramem odbioru odpadów zielonych w I półroczy 2015 r. n
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RóWNAJą, MALuJą I NAPRAWIAJą 
W marcu i kwietniu na gruntowych ulicach naszego miasta 
kontynuowano prace związane z ich równaniem, profilowaniem 
i utwardzaniem.

W marcu i kwietniu ekipy drogo-
wców były widoczne tam, gdzie po zi-
mie konieczne były naprawy doraźne 
nawierzchni z masy bitumicznej. dro-
gowcy frezowali najpierw uszkodzone 
fragmenty ulic, by później uzupełnić 

ubytki masą wbudowywana na gorąco. 
takie prace prowadzone były w całym 
mieście. 

W kwietniu ekipy drogowców na-
prawiły także skrzyżowanie ul. dwor-
cowej z ulicami Prusa i Granicznej. 

stara nawierzchnię z bloczków betono-
wych zastąpiono na kostkę typu po-
zbruk. red

informujemy, że rozpoczął się kolej-
ny sezon w centrum ekoinfo w Puszczy-
kowie. zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych od wtorku do piątku w godzi-
nach od 8:30 do 16:30 oraz w soboty od 

10:00 do 18:00. jeżeli szukasz informacji 
o atrakcjach przyrodniczych i turystycz-
nych – odwiedź nas koniecznie! masz 
ciekawą ofertę dla turystów i mieszkań-
ców Puszczykowa? Przyjdź i zaprezentuj 
ją nam, przynieś plakaty i ulotki – zachę-
camy do współpracy. Przypominamy, że 
nasza siedziba znajduje się w budynku 
nastawni PkP przy stacji Puszczykowo.

NIE MuSISz JEchAĆ dO POzNANIA.  
KARTę PEKA OdbIERzESz W PuSzczyKOWIE!
W dniach 5 i 19 maja w bibliotece Miejskiej w Puszczykowie (ul. Rynek 
15) powstaną Punkty Informacyjne PEKA. 

nadal zachęcamy Państwa do udzia-
łu w kampanii „365 reklamówek śmie-
ci”. W trakcie wiosennych przechadzek 
warto uprzątnąć znane sobie miejsca 
i zgłosić się do nas po odbiór ekologicz-
nych toreb na zakupy. szczegółowe in-
formacje o akcji na stronie www.centru-
mekoinfo.blogspot.com oraz w cen-
trum ekoinfo. Anna Polaszczyk

W godzinach od 10 do 18 będzie 
można tam złożyć wniosek o wydanie 
imiennej karty Peka, zrobić (bezpłat-
nie) zdjęcie potrzebne do wniosku, zło-
żyć oświadczenie o uprawnieniach do 
korzystania z biletu metropolitalnego. 

Uwaga! osoby, które 5 maja złożą 
wniosek o kartę Peka nie będą musiały 
po jej odbiór jechać do Poznania – w ta-
kim przypadku karty będą wydawane 
w Bibliotece miejskiej w dniu 19 maja 
(karty nieodebrane oraz wyrobione na 

podstawie wniosku złożonego 19 maja 
będzie można odebrać w Punkcie ob-
sługi klienta przy pętli tramwajowej na 
poznańskim dębcu). 

jednocześnie przypominamy, że 
karty Peka można doładowywać m.in. 
w caffe espresso na dworcu PkP Pusz-
czykówko. zapraszamy n
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  data ur.  data zg.

Słabiak Cecylia 15.IX.1945 13.03.2015

Jazy Teresa 5.II.1953 29.03.2015

Pilarska Maria 5.IV.1939 30.III.2015

oDeSZLi

Rajewicz Marta Joanna 29.VII.1946 2.IV.2015
Garbowska Maria 2.I.1929 4.IV.2015
Cyka Maria 14.IX.1927 8.IV.2015
Konopa Jadwiga  3.X.1913 9.IV.2015
Szczepańska Anna 14.VII.1923 18.IV.2015



Projektant sali – sportowo-widowiskowej, która powstanie przy Szkole 
Podstawowej nr 1 i gimnazjum nr 1 przedstawił koncepcję z naniesio-
nymi już poprawkami zgłaszanymi przez władze miasta i radnych. 

najbardziej „widoczną” zmianą 
w stosunku do poprzednich wersji są 
dwa łączniki, którymi uczniowie i gim-
nazjaliści osobno i bezpiecznie będą 
docierali na zajęcia lub uroczystości or-
ganizowane w sali – poprzednio było 
tylko jedno wejście. 

dwukondygnacyjny, wysoki na 11 
metrów obiekt będzie miał pełnowy-
miarowe boisko 44x22 metry, z trybu-
nami na ok. 250 widzów. Bardzo ważna 
ze względu na jego funkcjonalność jest 
możliwość podziału głównej płyty na 
trzy pola, na których równocześnie będą 
mogły odbywać się trzy lekcje wycho-
wania fizycznego. 

W budynku – na parterze – będzie 
także salka do gimnastyki korekcyjnej. 
natomiast na piętrze obiektu zaplano-
wano salę konferencyjna o powierzchni 
ok. 150 m2. obiekt uzupełniają szatnie 
oraz pomieszczenia magazynowe i go-
spodarcze.

Główna sala zostanie wygłuszona, 
aby mogły odbywać się tu także koncer-
ty czy przedstawienia teatralne. Prace 
na budowie mają ruszyć wiosną 2016 r.

do tego czasu zostanie przygotowa-
na odpowiednia dokumentacja technicz-
na z pozwoleniami na rozpoczęcie prac. 
Projektant zapewnia, że obiekt powsta-
nie w rok. red

koncepcja nowej saLi spoRtowo-widowiskowej Gotowa koncepcja nowej saLi spoRtowo-widowiskowej Gotowa 

AndRZEj BAlCEREK 
Burmistrz Puszczykowa

Projektowany obiekt będzie peł-
nił przede wszystkim funkcję sali 
gimnastycznej dla uczniów SP 1 
i Gimnazjum nr 1. Podkreślam, że 
jej budowa była konieczna ponie-
waż stara salka gimnastyczna, po 
pierwsze jest za mała i nie spełnia 
już wymogów, a po drugie jak wy-
kazały badania jest w bardzo złym 
stanie technicznym. Oczywiście 
chcemy, aby po zakończeniu zajęć 
przez uczniów, była wykorzystywa-
na na cele sportowe, rekreacyjne 
i kulturalne także przez młodzież 
spoza tych szkół, a także dorosłych 
mieszkańcó naszego maista. 



W tym roku wyjątkowo uczciliśmy dzień Wędkarza 2015, 
zbiegł się on z rocznicą obchodów 65 lecia Okręgu PzW 
w Poznaniu.

Obchody rozpoczęły się 21 marca uroczystą Maszą Świętą w Koście-
le Parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Poznaniu, 
którą celebrował Kapelan Wielkopolskich Wędkarzy ksiądz Waldemar 
Kasprzak. Zawody, które odbyły się w Puszczykowie były ukoronowa-
niem obchodów wielkiego święta wędkarstwa.

22 marca spotkaliśmy się nad Wartą, bazą zawodów było malownicze 
Zakole Warty. Jak co roku zawody współorganizowaliśmy z Kołem PZW 
„Karaś” w Poznaniu oraz Biurem Zarządu Okręgu PZW. Patronat hono-
rowy nad zawodami objęli: Jerzy Musiał Prezes Zarządu Okręgu PZW 
w Poznaniu oraz Andrzej Balcerek Burmistrz Puszczykowa. 

Na zbiórkę zaplanowaną na godzinę 8, z najdalszych zakątków Okrę-
gu Poznańskiego zjechało niemalże dziewięćdziesięciu zawodników. 
Przybyłych gości przywitali: gospodarz Puszczykowa Andrzej Balcerek 
oraz Jerzy Musiał, życząc obfitych połowów i dobrej aury. Przed zawo-
dami odbyła się mała uroczystość. Prezes Okręgu wręczył na ręce gospo-
darza naszego miasta odznakę „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa 

Wielkopolskiego” dla Urzędu Miejskiego, który od lat wspiera rozwój 
i działalność Koła Puszczykowo. Po otwarciu zawodów nastąpiło losowa-
nie, po którym przybyli zawodnicy udali się na swoje miejsca, aby przy-
gotować się do rywalizacji. Teren zawodów obejmował odcinek rzeki 
Warty od Stadniny koni na Niwce, do lasu za „domkami WPN”. Rywali-
zacja była zacięta i przebiegała w duchu sportowej walki. Gdy zabrzmiał 
sygnał kończący zawody, komisje ważące przystąpiły do działania. Węd-
karze udali się na biesiadę w miejsce zbiórki, aby porozprawiać o wraże-
niach z połowów. W tym roku zawodnicy drużyny Koła Puszczykowo 
byli bardzo gościnni, ponieważ pierwsze miejsce zajął przedstawiciel 
Koła Książ Wielkopolski Arkadiusz Pietrzak ( 1 815 pkt.), który otrzy-
mał także puchar za największą rybę. Drugi, godnie reprezentując nasze 
koło, na podium stanął Krzysztof Tomaszewski (1 215 pkt.), trzecie miej-
sce zajął kolega z Koła Mosina Józef Jasiczak (785 pkt.). Imprezę zakoń-
czył Prezes Okręgu Jerzy Musiał, zapraszając wędkarzy na zawody za 
rok, po tym wręczył Prezesowi Koła PZW nr 41 w Puszczykowie Prze-
mysławowi Stefaniakowi puchar dla gospodarza wody oraz za pomoc 
przy organizacji i zaangażowanie Koła w imprezę. Puchar ten dedykuje-
my wszystkim wędkarzom Naszego koła.

czyN WędKARSKI NA RzEcz OchRONy śROdOWISKA
Tydzień po zawodach jubileuszowych wędkarze puszczykowskiego 

koła zebrali się nad brzegami rzeki Warty, aby wziąć udział w corocznym 
czynie na rzecz ochrony środowiska. Jak co roku zajęliśmy się sprząta-
niem pozostawionych śmieci, które po zimie szpeciły Zakole Warty i po-
bliskie tereny zielone. Od dziewiątej rano dwudziestu siedmiu członków 
Koła posprzątało teren Warty od płyt, do dworca PKP w Puszczykowie. 
„Owocem” kilku godzin sprzątania było zebranie około czterdziestu wor-
ków z różnego rodzaju odpadami. Na zakończenie pracy przybyli udali 
się na zasłużony poczęstunek, aby porozmawiać na temat połowów w mi-
nionych miesiącach zimowych. Uczestniczący w czynie otrzymają  
20 pkt. Do klasyfikacji „Wędkarza Roku 2015”. 

Wędkarska rocznica nad Wartą w Puszczykowie 

65-Lecie istnienia okRęGU pzw w poznaniU



„zAWOdy OTWARcIA SEzONu SPłAWIKOWEgO 2015”
12 marca br. zainaugurowaliśmy sezon wędkarski 2015. Na miejsce 

zbiórki Zarząd Koła wybrał domki WPN nad Wartą w Puszczykówku. 
O szóstej rano przed domkami zebrało się trzydziestu zawodników. Se-
kretarz Koła Adam Stefaniak poinformował o znakomitym wyniku Krzy-
stzofa Tomaszewskiego podczas zawodów z okazji 65-lecia istnienia 
Okręgu PZW w Poznaniu. Po przywitaniu przybyłych i odczytaniu regu-
laminów przystąpiliśmy do losowania miejsc. Zawody odbywały się na 
żywej rybie ( złowione ryby po zważeniu trafiały do wody), wędkowano 
metodą spławikową używając jednej wędki. O godzinie jedenastej zakoń-
czyliśmy rywalizację i po poczęstunku wszystko było wiadomo. 

Zanim jednak przystąpiliśmy do wręczania nagród, swoje trofea za 
poprzedni sezon odebrali: Bożena Skrzypek – „Za czyny udział w rywa-

lizacji wędkarskiej 2014”, Wojciech Tomaszewski – trzeci w klasyfikacji 
„Wędkarza roku 2014” w kat, spinningowej i Marcin Mizerny, który 
zajął drugie miejsce na podium w rywalizacji „Wędkarza roku 2014” 
w dyscyplinie spławikowej. 

Klasyfikacja zawodów wyglądała następująco: 1 – Zbyszko Sobko-
wiak (3 430), drugie miejsce na podium przypadło Michałowi Polowczy-
kowi (3 150), trzeci był Jacek Gensler (2 690). 

Pasjonatów wędkarstwa zapraszam na stronę http://www.pzw.org.pl/
puszczykowo/ , która jest bazą wiedzy o działalności koła, terminarzu za-
wodów i terminach sprzedaży znaków PZW. Dołącz do Naszej rodziny.

Adam Stefaniak
Sekretarz Koła PZW nr 41 w Puszczykowie 

Wędkarska rocznica nad Wartą w Puszczykowie 

65-Lecie istnienia okRęGU pzw w poznaniU
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bRAvE KIdS PONOWNIE W PuSzczyKOWIE 
Już po raz 3 Puszczykowo będzie gościło dzieci i młodzież uczestniczące w programie brave Kids. goście 
z Angoli, Słowacji, Indii i Portugalii będą przebywały w naszym mieście przez dwa tygodnie. Podobnie  
jak w ubiegłym roku ich żywiołowe pokazy artystyczne będziemy mogli obejrzeć m.in. 20 czerwca podczas 
tegorocznych obchodów dni Puszczykowa. 

– Młodzi artyści, którzy przyjeżdżają do nas 
w ramach Brave Kids, są bardzo otwarci i cie-
kawi świata. Ich pobyt w Polsce to dla rodzin 
goszczących czas pełen intensywnych emocji 
i dobrej energii. Tego nie zastąpi żadna podróż 
– mówi anna mieszała, koordynatorka projektu 
Brave kids w Puszczykowie. 

z dziećmi, które przyjeżdżają nieraz z daleka 
i reprezentują zupełnie inne kultury, nawiązują 
się bardzo mocne relacje, często podtrzymywane 
także po wyjeździe młodych artystów. Rodzina 
anny misztal gościła w zeszłym roku dwóch 
chłopców z izraela. – Byłam zaskoczona, że mię-
dzy nami powstały tak silne więzi – opowiada. 
– Trudno było się z nimi rozstać. Rodzinę jedne-
go z nich odwiedziliśmy później w Izraelu, za-

przyjaźniliśmy się i nadal utrzymujemy kontakty.
Rodziny, które do tej pory gościły dzieci w ra-
mach Brave kids, podkreślają często, że ten pro-
jekt niesamowicie wciąga i jest przygodą także 
dla polskich dzieci, które uczą się w ten sposób 
tolerancji i otwartości na świat. 

to już 6. edycja Brave kids (trzecia w której 
uczestniczy Puszczykowo). W czasie pobytu 
w Polsce dzieci uczestniczą w warsztatach i spo-
tkaniach, a także przygotowują niepowtarzalne, 
widowiskowe spektakle, w których łączą muzy-
kę i taniec z różnych kultur i tradycji. 

W 2015 roku Brave kids potrwa od 17 czerw-
ca do 12 lipca. Projekt odbędzie się w Puszczyko-
wie oraz równolegle także w Warszawie, Wałbrzy-
chu, Wrocławiu oraz w Przemyślu.  Anita Nowak

puszczykowIanIe nIe zawIedlI
Każda zbiórka żywności przepro-
wadzana w naszym mieście 
dobitnie pokazuje, że ludzi o wraż-
liwych sercach wciąż nie brakuje. 

Tak było i w tym roku, podczas zbiórki 
żywności zorganizowanej z okazji świąt 
Wielkiej Nocy. Tradycyjnie organizatorem 
kwesty był Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Puszczykowie, pod egidą Wielko-
polskiego Banku Żywności. Tradycyjnie też, 
wiktuały zbierali w sieci sklepów: Społem, 
Arturo oraz Biedronka gimnazjaliści z Pusz-
czykowa.

Mieszkańcy naszego miasta okazali się 
hojni i podzielili się z potrzebującymi. Pod-
czas akcji w koszach wolontariuszy „wylą-
dowało” około 1000 kg przeróżnych pro-
duktów żywnościowych. Wszystkie zostały 
podzielone przez pracowników MOPS na 
136 paczek i rozdane potrzebującym. 

O bezpieczny transport zebranej żyw-
ności zadbali funkcjonariusze Straży Miej-
skiej w Puszczykowie. 

Dziękujemy wszystkim. Dzięki ich hoj-
ności w wielu rodzinach święta były bar-
dziej dostatnie. red
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PuSzczyKOWSKA OdySEJA 3 W POLScE 
W poprzednim numerze „Echa” pisaliśmy o udziale 
uczniów klasy 2a i 3a gimnazjum nr 2 w programie 
„Odyseja umysłu” – konkursie twórczego 
rozwiązywania problemów. Po ponad półrocznych 
przygotowaniach przyszło nam zmagać się w marcu 
br. na Eliminacjach Regionalnych w Poznaniu. 
Rezultatem tych działań było zakwalifikowanie się 
dwóch drużyn z naszej szkoły do Finału 
Ogólnopolskiego w gdańsku.

miło nam jest ogłosić, że z Finału ogólnopolskiego wra-
camy z poczuciem osiągniętego sukcesu – 3a zajęła iii miej-
sce w Polsce; 2a zaś, na 13 drużyn za całego kraju uplasowa-
ła się na miejscu Vi. na powyższe miejsca złożyła się punk-
tacja za Problem długoterminowy (pomysłowość przedsta-
wienia), styl (jakość artystyczna) oraz Problem spontanicz-
ny. na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie klasy trzeciej 
zajęli ii miejsce w konkursie Problemów spontanicznych, 
konkurując w swojej grupie wiekowej z uczniami liceum. 2a 
natomiast zajęła iii miejsce na 13 drużyn w Problemie dłu-
goterminowym, czyli przedstawieniu.

jako trener chciałabym szczególnie pogratulować 
uczniom klasy trzeciej i zwrócić uwagę na ogromną ilość pra-
cy, jaką systematycznie wykonywali przez ostatnie 6 miesię-
cy. zadanie, jakie na siebie wzięli było arcytrudne i wymaga-
ło ciągłej analizy oraz dopracowywania. Przypomnijmy, że 
tegoroczny Problem 3 – „Gra z puszką Pandory” polegał na 
wystawieniu własnej adaptacji mitu o Puszce Pandory – 
utrzymanej w konwencji gry komputerowej. Podczas przed-
stawienia postać Gracza miała wziąć udział w zainspirowanej 
starogrecką legendą wielopoziomowej grze, w której pojawił 
się prolog opowiadający klasyczną wersję mitu; trzy awatary 
reprezentujące różne nieszczęścia, jakie uciekły z Puszki Pan-
dory; a także Licznik energii, pokazujący ile sił pozostało 
głównemu bohaterowi. ostatecznie Gracz miał awansować 
na najwyższy poziom i wypuścić w świat „nadzieję” – zwy-
ciężając w ten sposób w całej rozgrywce.

Biorąc pod uwagę coraz wyższy poziom konkursu z roku 
na rok, znacznie większe doświadczenie pozostałych drużyn 
oraz fakt, że jesteśmy stosunkowo małą szkołą z małego mia-
steczka (konkurowaliśmy z drużynami z takich miast jak 
Warszawa, Wrocław, Gdynia czy Łódź), sukces obu drużyn 
Gimnazjum z Puszczykowa w Finale ogólnopolskim cieszy 
tym bardziej.

W tym miejscu, warto przedstawić kilka informacji, fak-
tów oraz liczb, aby opisać na czym polega odyseja Umysłu 
i uświadomić dlaczego zasługuje na miano „konkursu wyjąt-
kowego”.

od strony praktycznej odyseja Umysłu to konkurs twór-
czego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, 
które można rozwiązać na wiele sposobów. odyseusze pra-
cują w drużynach, które reprezentują szkoły i zazwyczaj liczą 
od 5 do 7 członków. opiekę nad każdym zespołem sprawuje 

trener, który integruje grupę oraz organizuje i moderuje jej 
pracę, ale nie sugeruje i nie narzuca własnych pomysłów. 

We wrześniu każdego roku zostaje publikowanych pięć 
Problemów długoterminowych. drużyna wybiera jeden 
z nich, po czym przez kilka miesięcy samodzielnie projektuje, 
przygotowuje i udoskonala jego rozwiązanie. następnie 
wspólnie decyduje, jak to, co w jej pomysłach najlepsze, po-
łączyć w 8-minutową prezentację – którą w marcu przedsta-
wia sędziom oraz publiczności. Podczas konkursu zespół musi 
także zmierzyć się z Problemem spontanicznym – niepowta-
rzalnym zadaniem niespodzianką, którego treści nie zna do 
ostatniej chwili, a rozwiązanie tworzy w zaledwie kilku minut. 

należy dodać, iż każdy konkursowy problem precyzyjnie 
określa (zazwyczaj na 3 stronach formatu a4!), jakie aspekty 
rozwiązania i według jakich kryteriów będą poddane ocenie, 
zaś każdy oceniany element jest punktowany przez 2 lub 3 
sędziów.

jeśli chodzi o konkurs krajowy, obejmuje on 2 etapy – 
eliminacje regionalne w 6 największych miastach Polski oraz 
Finał ogólnopolski. W roku szkolnym 2014/15 w odysei 
Umysłu brało udział 3039 młodych Polaków skupionych 
w 453 drużynach z 233 placówek oświatowych z całego kra-
ju. zespoły, które w poszczególnych kategoriach uzyskują 
najlepsze wyniki na eliminacjach Regionalnych (z racji spo-
rej konkurencji przechodzi 1 na siedem drużyn) awansują do 
Finału ogólnopolskiego. drużyny, które na Finale zajmą 
pierwsze miejsce, mają prawo reprezentować nasz kraj na 
Finałach Światowych w stanach zjednoczonych, gdzie naro-
dziła się idea odysei Umysłu.

odyseja Umysłu jest obecna w Polsce od 25 lat. Warto 
podkreślić, że z biegiem lat odyseusze znad Wisły weszli do 
ścisłej światowej czołówki. do tej pory w Finałach w Usa 
drużyny z Polski 22-krotnie zdobyły złoty puchar i tytuł mi-
strzów Świata, 17 razy sięgnęły po srebrne medale, 8 razy po 
medale brązowe. Więcej sukcesów odnoszą jedynie amery-
kańscy gospodarze oraz chińczycy. 

cieszymy się, że i w tym roku szkolnym mieliśmy okazję 
uczestniczyć w tym jakże ogromnym i rozwijającym przedsię-
wzięciu. z Gdańska wracamy z bagażem cennych doświad-
czeń, niezapomnianych wrażeń i świetnej zabawy. jak głosi 
motto twórców programu: „odyseja Umysłu to podróż, w któ-
rej obok celu ważna jest sama droga”. jako trener mogę powie-
dzieć, że była to prawdziwa przyjemność spotkać na tej drodze 
14 wspaniałych młodych ludzi – uczniów naszego gimnazjum, 
pełnych pomysłów, zapału i wytrwałości; ludzi gotowych bez-
interesownie poświęcić mnóstwo swojego wolnego czasu. 
mam nadzieję, że na długo zapadnie Wam w pamięci nasza 
wspólna wędrówka, którą, jak sądzę, warto było odbyć... my-
ślę, że uczestnictwo w konkursie dało nam wszystkim okazję 
do zdobycie wielu ekscytujących i kształcących doświadczeń. 
dziękuję za wrażenia, jakich dostarczyliście podczas trenin-
gów i konkursów zarówno w Poznaniu, jak i Gdańsku! 

Alicja Hinc 
trener drużyny, nauczyciel jęz. angielskiego 



WIEdzą JAK RATOWAĆ 
drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie 
w składzie Agata Orzechowska, Maja Kopczyńska,  
zofia łój oraz Natasza broniszewska kolejny raz z rzędu 
zdobyła pierwsze miejsce w powiatowym konkursie 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy „Wiem jak 
ratować życie”, zorganizowanym przez Rejonowy 
Oddział Polskiego czerwonego Krzyża w Poznaniu. 

celem konkursu, skierowanego do uczniów klas piątych, 
było propagowanie wśród młodzieży idei niesienia pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz wykształcenie nawyku udzie-
lania pomocy potrzebującym. 

Uczniowie klas piątych sP2 w Puszczykowie najpierw 
tradycyjnie wzięli udział w zajęciach teoretyczno-praktycz-
nych zorganizowanych w szkole, a następnie postanowili 
obronić mistrzowski tytuł z ubiegłego roku. zgłosili chęć 
udziału w konkursie i z powodzeniem w nim wystartowali:  
9 kwietnia 2015 r. w Gimnazjum nr 43 w Poznaniu zespół 
„dwójki” pokonał aż 10 drużyn z powiatu poznańskiego, zaj-

uPIEKLI WIELKANOcNE MAzuRKI
Tegoroczne przygotowania do świąt Wielkiejnocy upłynęły uczniom 
puszczykowskiej SP 2 w bardzo miłej, sympatycznej i przyjaznej 
atmosferze. Pierwszym punktem programu był wyjazd na warsztaty 
wielkanocne do Szreniawy, gdzie obejrzeli obrzędy wielkanocne. 

POczTóWKA KASI 
Kasia Kędzierska, uczennica klasy 2a Szkoły Podstawowej nr 2 
w Puszczykowie została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkur-
sie Plastycznym „świąteczna Pocztówka – edycja Wielkanocna”. 

do organizatora konkursu Fundacji aRs wpłynęło ponad 600 prac. 
W czterech kategoriach wiekowych wyróżnionych zostało 20 prac. Uro-
czyste wręczenie nagród odbyło się w Urzędzie miasta w Poznaniu, a zwy-
cięskie kartki zostaną wydrukowane w postaci prawdziwych pocztówek, 
którymi młodzi zwycięzcy mogą obdarować swoich najbliższych. SP2

mując kolejny rok z rzędu najwyższe miejsce na podium. 
dziewczęta bezbłędnie rozwiązały część teoretyczną oraz wy-
kazały się doskonałymi umiejętnościami w części praktycznej, 
wykonując po mistrzowsku resuscytację krążeniowo-oddecho-
wą, pozycję boczną ustaloną oraz opatrzenie rany kłutej.

zwycięskiej drużynie serdecznie gratulujemy!!!
Katarzyna Noculak-Sztucka

Uczniowie przygotowali także przed- 
stawienie „co z tym jajkiem?”. obejrze-
li je zaproszeni rodzice oraz koleżanki 
i koledzy z klas 0–iii. 

młodzież wspólnie z rodzicami ucze- 
stniczyła również w warsztatach pla-
stycznych, podczas których przygotowy-
wali świąteczne ozdoby. ale to jeszcze 
nie koniec...dzieci również upiekły i ozdo-

biły w szkole Wielkanocne mazurki – 
były przepyszne! 

Projekt uczniowie zakończyli wspól- 
nym Wielkanocnym Śniadaniem! 

Więcej zdjęć znajduje się w galerii 
na stronie: 

http://sp2puszczykowo.edupage.org

najLepsza w województwie
Anna Czombik, uczennica klasy IIa Gimna-

zjum nr 2 w Puszczykowie została laureatką Woje-
wódzkiego Konkursu Chemicznego uzyskując naj-
lepszy wynik w etapie finałowym w Wielkopolsce. 

Serdecznie gratulujemy Ani sukcesu. To już ósmy 
laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego w hi-
storii naszego Gimnazjum.

Agnieszka Wojtkowiak-Urbaniak
Pedagog szkolny

informacje
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PRzEdSzKOLAKI 
I NEcIO.PL

spotkanIa z teatrem 
Najbliższe spotkanie z Teatrem 
odbędzie się 21 maja br. o godz. 
17:00, pt. „Wielka ucieczka”. 

tradycyjnie spotkania odbywają 
się w sali teatralnej w budynku 
Gimnazjum nr 1 Puszczykowo, ul. 
Wysoka 1. a ich organizatorem jest 
Biblioteka miejska im. m. musiero-
wicz w Puszczykowie. Bilet 5 zł. 
zapraszamy! n

JAcEK WóJcIcKI W PuSzczyKOWIE
„brunetki, blondynki”, „O sole mio” czy „Nie dokazuj mała nie dokazuj”  
– to tylko niektóre z najbardziej znanych utworów, których 
w wykonaniu znanego śpiewaka Jacka Wójcickiego wysłuchali 
uczestnicy koncertu zorganizowanego 18 kwietnia przez bibliotekę 
Miejską centrum Animacji Kultury w Puszczykowie. 

Od wtorku 14 kwietnia, aż do 
piątku w bibliotece Miejskiej 
gościły Przedszkolaki 
z Prywatnego Przedszkola Nr 1 
„Pracowite Pszczółki”. 

W trakcie spotkań dzieci korzystały 
z czytelni internetowej. Pierwszego dnia 
opowiadały do czego ludziom służy 

komputer, jak można wykorzystać go 
w pracy, w których miejscach zaobser-
wowały już użytkowanie komputera. 
Wskazały również, co może się stać, gdy 
człowiek zbyt długo korzysta z kompu-
tera. Ćwiczyły także pisanie swoich 
imion i innych słów w programie Word.

W środę wysłuchały bajki o Frankli-
nie, który niemal stracił przyjaciół z po-
wodu zbyt długiego grania w grę kom-
puterową. W czwartek dzieci zapoznały 
się z sympatycznym robotem neciem, 
który opowiedział o tym jak można ko-

rzystać z internetu oraz rysowały w pro-
gramie Paint. Piątek był dniem grania 
w gry na portalu edukacyjnym necio.pl. 
zachęcamy również rodziców do zapo-
znania się z jego ofertą. BMCAK

cały ponad półtoragodzinny koncert 
przeplatany był anegdotami i opowie-
ściami przybliżającymi śpiewane w ży-
wiołowym stylu utwory, wśród których 
nie zabrakło oczywiście popisowych 
arii operetkowych i operowych z reper-
tuaru jana kiepury oraz współczesnych, 
największych światowych tenorów; 
dowcipnych pieśni kompozytorów kra-
kowskich – artysta związany wszak był 
przez wiele lat z Piwnicą pod Barana- 
mi. tenorowi na pianinie akompanio-
wał konrad mastyło, a na skrzypcach 
michał chytrzyński.

Po koncercie można było kupić naj-
nowszą płytę jacka Wójcickiego oczy-
wiście z własnoręcznym autografem 
mistrza. red

PASJE MłOdych czyTELNIKóW
Wraz z początkiem kwietnia w Wypożyczalni dla dzieci na parterze 
biblioteki Miejskiej pojawiła się nowa wystawa prac.
 

autorką jest marta kołtoniak – uczennica klasy Vi sP 1 w Puszczykowie. jest 
to już druga wystawa młodej artystki. tym razem prezentuje okładki swoich ulu-
bionych książek: m. in. „Felix, net i nika” i „dziewczynka z szóstego księżyca”. 
osoby, które już wystawę widziały, podziwiały niezwykłą precyzję i estetykę prac. 
Większość narysowana została długopisem w trzech wersjach: i – bardzo minima-
listyczna, ii – skan poprzedniej pracy uzupełniony czarnym długopisem i iii – skan 
pierwszego rysunku uzupełniony kolorowymi długopisami. każdy rysunek składa 
się z mnóstwa detali, składających się na niezwykłą, fascynującą całość. zachęca-
my do wizyty w Bibliotece i obejrzenia wystawy. BMCAK

Bezpłatny kurs komputerowy 
dla osóB 50+
zapraszamy na kolejną edycję 
bezpłatnego szkolenia komputero-
wego EcdL na poziomie Start. 

do udziału w nim zgłosić się mogą 
osoby powyżej 50 a 65 rokiem życia, 
z wykształceniem maksymalnie średnim 
i nie prowadzące własnej działalności 
gospodarczej. obejmować ono będzie 
60 godzin, w trakcie których kursanci 
pod okiem wykwalifikowanego trenera 
zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętno-
ści z zakresu obsługi komputera. Projekt 
zakończy się egzaminem i zdobyciem 
certyfikatu ecdL start wydanym przez 
Polskie towarzystwo informatyczne. 

Projekt współfinansowany jest przez 
Unię europejską w ramach europej-
skiego Funduszu europejskiego.

informacje oraz zapisy w Bibliotece 
miejskiej w Puszczykowie oraz pod nr 
telefonu (61) 8194649. n
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SPAcER PO 
PuSzczyKOWSKIM 
zAKOPANEM
W spacerze po puszczykowskim zakopanem, który 
odbył się w niedzielę 29 marca z inicjatywy Fundacji 
„Pro bike & dance” wzięły udział 22 osoby z Lubonia, 
Komornik, łęczycy i Kościana. 

Przybyły, chociaż początkowo niesprzyjającej aury, wy-
cieczkę rozpoczynaliśmy pod parasolami. Przejście do zgro-
madzenia zakonnego Braci serca jezusowego przy ul. Źró-
dlanej sprawiło, że poczuliśmy się jak w zakopanem. dzisiej-
sza kaplica Braci serca jezusowego to dawna sala balowa 
restauracji i pensjonatu „oberberg”. spacerując ulicami Pusz-
czykowa podziwialiśmy stare altany, prawdziwe majstersztyki 
sztuki ciesielskiej. Przy ul. cienistej oglądaliśmy jedną z naj-
starszych willi Puszczykowa – „jadwinówkę”, która została 
zbudowana jako letnia rezydencja rodziny szulców przez 
znanego poznańskiego jubilera Waleriana szulca, który w ho-
telu Bazar miał swój sklep. jak się dowiedzieliśmy, w sąsied-
nim „Letnisku młodzieży kupieckiej” w 1910 r. rozegrano 
pierwszy turniej tenisowy w Wielkopolsce. Również inne let-
niska jak np. „silva” przyciągały gości kortami tenisowymi 
zanim powstały one w Poznaniu. spacer po puszczykowskim 
zakopanem był wędrówka przez różne style architektoniczne. 
najstarsze zachowane domy to tzw. landhausy o nieregular-
nych i asymetrycznych bryłach z licznymi wykuszami, ryza-
litami i balkonikami. część ich konstrukcji wykonywano za 
pomocą muru pruskiego. spotkaliśmy ciekawy dom w tym 
stylu z gołębnikiem. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści zaczęto budować domy w stylu dworkowym. ideałem była 
parterowa willa z kolumienkami na ganku oraz złamaną krzy-

wizną dachu. taki dworek podziwialiśmy przy ul. Różanej – 
od swojego powstania jest w rękach tej samej rodziny. Wy-
cieczkę zakończyliśmy przy modernistycznym pałacyku my-
śliwskim przy ul. Podleśnej – obecnie siedziba Urzędu miej-
skiego. jego ozdobą jest płaskorzeźba na frontonie przedsta-
wiająca prawdopodobnie jeździeckie popisy Gertrudy 
Raweckiej, utytułowanej amazonki, która zamieszkiwała 
w tym domu. Pałacyk gościł m. in. generała stefana Rowec-
kiego „Grota” późniejszego dowódcę armii krajowej, który 
w l. 1930-1935 pełnił funkcję dowódcy 55 Poznańskiego Puł-
ku Piechoty w Lesznie. Uczestnicy wycieczki otrzymali pa-
miątki związane z Puszczykowem ufundowane przez Urząd 
miejski w Puszczykowie. z kolei miłośnicy historii mogli 
kupić albumy z pocztówkami z początku XX w. wydane przez 
naszego przewodnika po Puszczykowie Pana macieja krzy-
żańskiego. na kolejną przechadzkę po letnisku Puszczykówko 
zapraszamy w niedzielę 26 kwietnia.  Iwona cerba

POSPRząTALI LAS
Wraz z pierwszym dniem wiosny zaczął się okres 
leśnych spacerów i wędrówek. 

aby uprzyjemnić mieszkańcom Puszczykowa tego 
typu rozrywki, a także w trosce o środowisko naturalne 
puszczykowscy harcerze oraz wędrownicy wzięli udział 
w akcji sprzątania świata. 

już od samego rana grupka niestrudzonych miłośni-
ków wiosennych porządków ruszyła leśnymi ścieżkami 
w poszukiwaniu różnego rodzaju śmieci, uzbrojona 
w worki i rękawiczki, a także dobre humory. akcja zakoń-
czyła się sukcesem – zrobiliśmy porządek na sporym ob-
szarze lasu, zbierając kilka pękatych worków wypełnio-
nych po brzegi odpadkami. Dh. tomek U

Uczestnicy przechadzki przed modernistycznym pałacykiem my-
śliwskim przy ul. Podleśnej – obecnie siedzibą Urzędu Miejskiego.
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„MAM TALENT” W JEdyNcE
W ubiegłych latach szkolnych odkryliśmy w naszej szkole już wiele 
talentów. Jednakże, jak dowiodła kolejna edycja szkolnego konkursu 
„Mam Talent”, nie wszystkie. 

Poziom turnieju był niespodziewanie wysoki. do eliminacji zgłosiły się zarówno drużyny jak i uczestnicy indywidual-
ni. Podczas ścisłego finału laureaci przedstawili swoje talenty przed całą społecznością szkoły. dzieci tańczyły, śpiewały, 
stepowały oraz grały na instrumentach. Występy podlegały ocenie jury, w którego skład wchodzili uczniowie reprezentu-
jący klasy iii. W trakcie popisów finalistów, poza konkursem, swój talent zaprezentowały widzom dziewczęta z klas i, 
które pod okiem pani marii taraszkiewicz trenują układy gimnastyczne z pomponami. Wszyscy byliśmy pod wielkim 
wrażeniem. doskonałym prowadzącym tegorocznego finału był Bartosz nowacki. 

zwycięzcami szkolnego konkursu „mam talent” w roku szkolnym 2014/2015 zostali zuzanna demuth z klasy 6b oraz 
marcin Popławski z klasy 6a, nagrodę publiczności zdobyły „Lechitki” czyli Gracjana jankowska, julia anna czekalska, 
iga miśkiewicz, martyna Bogdanowska i matylda niedbała. Gratulujemy i zapraszamy do oglądania zdjęć na stronie:  
www.sp1puszczykowo.pl . Marta Madaj

WIOSNA, Ach TO Ty!!!
za oknem jeszcze trochę chłodno, ale słonko zachęca do spacerów. 20 
marca klasy 1-3 z SP nr 1, postanowiły wspólnie pożegnać zimę i ogłosić 
nadejście wiosny! 

najpierw wszyscy spotkaliśmy się na korytarzu, aby wysłuchać wierszy oraz 
wiosennych zagadek przygotowanych przez samorząd uczniowski. każda klasa 
przygotowała swoją Panią Wiosnę i ubrała się w jednym z wiosennych kolorów. 
Po pokazie kukieł, odśpiewaniu wielu wesołych piosenek udaliśmy się na spacer 
ulicami Puszczykowa. nasz wiosenny korowód był bardzo długi, wesoły, kolorowy 
i promienny. Początkowo prowadziła nas Pani zima, która gdzieś po drodze…
odeszła. Wielu z nas po drodze spotkało sporo oznak nadchodzącej wiosny: było 
słońce, śpiewające ptaki, pąki na drzewach, krokusy na trawnikach. tak…wiosna 
na dobre zostaje z nami, aż do…lata. 

na swej drodze ku odnalezieniu wiosny, w trakcie „Gry terenowej” przygoto-
wanej przez uczennicę klasy 6b Gabrielę dymarską, czekało nas wiele zadań. spro-
stanie wyzwaniom nie było łatwe. Wszyscy uczestnicy spisali się na medal. na 
zakończenie wyprawy wspólnie zagrzaliśmy na chwilę miejsca pod „grzybkiem” 
przy ulicy cienistej, by stworzyć kukły przedstawiające panią Wiosnę. miejsce 
w jakim mieszkamy, miasto Puszczykowo to zakątek, gdzie pierwsze oznaki wios-
ny odnaleźć można nie tylko w przyrodzie ale i w jego mieszkańcach.

Marta Madaj, Milena taratajcio



wyMiana kaRt paRkinGowych dLa UpRawnionych  
osób niepełnospRawnych 

5 maja 2015 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Puszczykowie znajdującego się przy ul. Wysokiej 1. uprawnione osoby 
niepełnosprawne będą mogły złożyć wnioski o wydanie nowej karty parkingowej.

Powyższy termin to jedyna okazja wy-
miany karty parkingowej w Puszczykowie. 

W pozostałe dni sprawę można załatwić wyłącznie w Poznaniu:
starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. słowackiego 8,  

61-823 Poznań, Powiatowy zespół do spraw orzekania o nie-
pełnosprawności. Parter pokój 08. aby wymienić kartę parkingo-
wą osoba niepełnosprawna musi się zgłosić osobiście (z wyjąt-
kiem osób, które nie ukończyły 18 roku życia, ubezwłasnowol-
nionych całkowicie lub częściowo – wniosek składa odpowiednio 
jedno z rodziców, opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd) do 
miejskiego ośrodka Pomocy społecznej i mieć ze sobą:

Prawomocne orzeczenie (uprawnionych osób) zaliczające 
do znacznego stopnie niepełnosprawności z symbolem przy-
czyny niepełnosprawności 04-0 lub/i 05-R lub/i 10-n wraz ze 
wskazaniem do wydania karty parkingowej;

jedną aktualną fotografię o wymiarach 35x45 mm od-
zwierciedlającą aktUaLny wizerunek osoby bez nakrycia 
głowy i bez ciemnych okularów;

opłatę 21,00 zł – wpłata.

nowe karty będą imienne i wydawane na okres ważności 
orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na pięć 
lat. Placówki obsługujące osoby niepełnosprawne otrzymują 
karty parkingowe na trzy lata. Więcej informacji dostępnych 
jest na stronie internetowej: http://www.bip.powiat.poznan.
pl/3315,pz-08.html

Przypominamy, że „stare” karty parkingowe uprawniające 
do parkowania na tzw. kopertach dla niepełnosprawnych 
ważne są tylko do końca czerwca br. Potem zgodnie z nowym 
tarfyfikatorem obowiązującym od 11 kwietnia br. za posługi-
wanie się nieważną kartą będzie można zainkasować mandat 
w wysokości 300 zł. 

natomiast kierowca, który zaparkuje na miejscu dla osób 
niepełnosprawnych i będzie się przy tym posługiwać kartą 
parkingową wystawioną dla osoby niepełnosprawnej (doty-
czy to oczywiście kierowców bez orzeczenia o niepełno-
sprawności), może dostać mandat w wysokości do 1000 zł. 
za „samo” zaparkowanie na kopercie dla niepełnosprawnych 
mandat wynosi natomiast 800 zł. n

kRonika stRaży Miejskiej 
Od 13 marca do 10 kwietnia funkcjonariusze Straży 
Miejskiej w Puszczykowie wykonali 272 interwencje. 
W związku ze złym parkowaniem zastosowano 23 upomnienia oraz 
11 pouczeń wobec właścicieli pojazdów, pouczono rowerzystów 
o nieprawidłowym poruszaniu się na drodze oraz pouczono 7 osób 
za zadymienie podczas wypalania resztek w ogrodach, (np. 26 
marca br. po potwierdzeniu informacji o spalaniu śmieci bytowych 
przez mieszkańca Puszczykowa w piecu, skontrolowano palenisko 
i potwierdzono zgłoszenie i ukarano mieszkańca mandatem karnym) 
oraz za niedopilnowanie zwierzęcia.

Wśród ukaranych mandatami najliczniejszą grupę stanowili 
kierowcy (68) naruszający przepisy drogowe za przekroczenie 
prędkości oraz sprawcy wykroczeń porządkowych (8) – parkowanie 
na chodniku, na miejscu dla osób niepełnosprawnych, w zatoce 
autobusowej oraz za spalanie śmieci bytowych w piecu. Kolejnym 
14 kierowcom założono blokady na pojazdy naruszające przepisy 

o ruchu drogowym. W toku wykonywania czynności służbowych 
funkcjonariusze wylegitymowali także 21 osób.

17 interwencji dotyczących: awarii oświetlenia, uszkodzonych 
studzienek oraz uszkodzonych jezdni przekazano niezwłocznie do 
Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego, 1 do Policji, 4 awarie 
oświetlenia do ENEA, 1 do firmy Eko-Rondo i 1 do OSP w Pusz-
czykowie. W omawianym okresie funkcjonariusze uczestniczyli 
także w interwencjach związanych z odławianiem psów (3), które 
zostały przekazane do przytuliska w Łęczycy. Czwarte schwytane 
zwierzę miało chipa. Po nawiązanym kontakcie telefonicznym 
mieszkaniec odebrał psa.

Funkcjonariusze zabezpieczali także procesje Drogi Krzyżowej 
organizowane przez parafie puszczykowskie (27 i 28 marca br.) 
oraz miejsce, w którym puszczykowscy strażacy OSP usuwali prze-
wrócone drzewo (31 marca br.) Strażnicy wykonywali także cy-
kliczne objazdy kontrolne w godzinach rannych i popołudniowo-
-wieczornych, miejsc w których, dochodzi do popełnienia wykro-
czeń oraz aktów wandalizmu (rejon sklepów, CAS, ul. Kraszew-
skiego k. szpitala, ul. Poznańska, rejon SP nr 1 i SP nr 2, Rynek). 

Dariusz Borowski – Komendant Straży Miejskiej

kRonika poLicyjna 
Puszczykowscy policjanci schwytali złodzieja, który wła-

mał się i okradł mieszkanie przy ul. Podleśnej. do zdarzenia 
doszło na początku kwietnia. Włamywacz wyniósł z miesz-
kania laptop, telewizor oraz specjalistyczne lampy fotogra-

ficzne. Policjanci ustalili sprawcę i zatrzymali go w mieszka-
niu na poznańskiej Wildzie. 

złodziej miał przy sobie skradziony telewizor i przyznał 
się do włamania i kradzieży. sprawa znajdzie swój finał w są-
dzie. 

W marcu w Puszczykowie skradziono także dwa samo-
chody: audi a5 i Volkswagena Golfa. red



podłącz się do sieci kanaLizacyjnej na specjaLnych waRUnkach
Szanowni Państwo,
wspierając miasto Puszczykowo przy realizacji krajowego Programu oczyszczania Ścieków komunalnych w części doty-

czącej osiągnięcia stopnia podłączenia ścieków do systemu zbiorczego do 31.12.2015 r.
Przedstawiamy Państwu specjalnie przygotowaną propozycję podłączenia nieruchomości zabudowanych i zamieszka-

łych do sieci kanalizacji sanitarnej za 1 845,00 zł brutto.
cena na realizację podłączenia obejmuje uzyskanie: warunków przyłączenia, projektu, uzyskanie wymaganych decyzji 

i uzgodnień, budowę podłączenia łącznie z odtworzeniem nawierzchni w pasie drogowym oraz niezbędnym zagęszczeniem te-
renu Państwa nieruchomości, odbiór techniczny oraz inwentaryzację geodezyjną. 

do wykonania podłączenia zostaną użyte: studnia rewizyjna o średnicy 425 mm oraz rura o średnicy 160 mm.
cena, o której mowa powyżej, może ulec zmianie w następujących przypadkach:

• jeżeli wykonanie odcinka od studni na przyłączu kanalizacyjnym do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w Państwa nieru-
chomości będzie wymagało montażu dodatkowej lub dodatkowych studni kanalizacyjnych, będą Państwo zobowiązani do 
zapłaty dodatkowo 615 zł brutto za każdą studnię;

• jeżeli odcinek od studni do instalacji wewnętrznej okaże się dłuższy niż 30 mb lub gdy ze względu na ukształtowanie terenu 
brak będzie możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, zostanie przygotowana dla 
Państwa indywidulana oferta cenowa.

cena nie obejmuje doprowadzenia terenu Państwa działki do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie nasadzeń i trwałej 
zabudowy w miejscu przebiegu całej trasy podłączenia, na którą wyrażą Państwo zgodę przed rozpoczęciem prac budowlanych 
oraz likwidacji szamba. aQUanet zobowiązuje się do zajęcia pod zabudowę jedynie terenu niezbędnego do prawidłowej reali-
zacji zlecenia, wynikającego ze sztuki budowlanej. 

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?
1. Podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej to obowiązek ustawowy.
2. nasilać się będą kontrole ilości ścieków wywożonych z szamb. 
3. W poniższej tabeli przedstawiamy poziom oszczędności dla 4 osobowej rodziny mieszkającej w Poznaniu albo Luboniu, przy 

miesięcznym wytworzeniu 12 m3 ścieków, po rezygnacji z szamba: 

Miesiące od dnia podłączenia do sieci kanalizacyjnej 1 6 12 24 36

Koszt wywozu szamba* (zł) 240,00 1 440,00 2 880,00 5 760,00 8 640,00

Koszt kanalizacji** (zł) 82,26 493,56 987,12 1974,24 2961,36
Oszczędności (zł) 157,74 946,44 1 892,88 3 785,76 5 678,64

*średni koszt wywozu szamba: 20,00 zł/m3

**koszt korzystania z kanalizacji obejmuje: abonament: 8,10 zł/miesiąc, cena ścieków: 6,18 zł/m3

4. Gwarantujemy minimum formalności – do wykonania podłączenia konieczne jest jedynie: 
a)  dokonanie zlecenia wykonania podłączenia i złożenie oświadczenia wyrażającego zgodę na wejście na teren nieruchomo-

ści w celu wykonania prac; 
b) podpisanie wniosku o zawarcie umowy na odbiór ścieków.
W przypadku osób będących w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze specjalnie do 

tego celu utworzonego przez aQUanet funduszu oraz rozłożenia płatności na raty. 
Po zakończeniu robót budowlanych odcinek od sieci kanalizacyjnej w ulicy do pierwszej studni na terenie Państwa nierucho-

mości (przyłącze kanalizacyjne) będzie własnością aQUanet i aQUanet na własny koszt będzie wykonywał czynności 
eksploatacyjne na tym odcinku. odcinek od pierwszej studni na przyłączu kanalizacyjnym do wewnętrznej instalacji kanaliza-
cyjnej w Państwa nieruchomości będzie Państwa własnością.

Wykonanie podłączenia nastąpi w indywidualnie uzgodnionym terminie, nie później niż do dnia 31.12.2015 r.
oferta skierowana jest wyłącznie do konsumentów, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej eksploatowanej 

przez aQUanet i nie mają wybudowanego przyłącza ze studnią, a jednocześnie istnieje techniczna możliwość bezpośredniego 
podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. 

skorzystaj z wyjątkowej okazji. zadbaj o środowisko i oszczędzaj pieniądze. zapraszamy.
AQUANeT SA, ul. Dolna wilda 126, 61-492 Poznań, www.aquanet.pl

Informujemy, że nie podłączone posesje będą informowane listownie przez Urząd Miejski w Puszczykowie 
o terminach spotkań z koordynatorem AQUANETU w celu konkretnych uzgodnień. 

W przypadku jakichkolwiek pytań w dniach 18-22 maja 2015 r. w godzinach 9.00–18.00 w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, 
ul. Podleśna 4 budynek A wszelkich wyjaśnień udzielał będzie koordynator AQUANET SA. Informacje można będzie także 
uzyskać telefonicznie pod numerami tel.: 61 898 37 19 i 61 898 37 16 w godzinach 8.00–15.00.



MEdALOWE NETTO cuP
7-osobowa reprezentacja zawodników PTS 
Puszczykowo wzięła udział w 17 edycji 
Międzynarodowego Turnieju Netto cup, który odbył 
się 14-15 marca w Szczecinie. 

W turnieju wystartowało ponad 300 zawodników we 
wszystkich kategoriach wiekowych. sobota była dniem zma-
gań kategorii seniorskich i oPen. nasi zawodnicy sięgnęli 
po 12 medali w różnych kategoriach wiekowych. najtrudniej 
oczywiście było w kategoriach oPen, w których pojawili się 
byli zawodnicy kadry narodowej. Świetnie spisał się Paweł 
Bakun, który w parze z zawodnikiem z Poznania zdobył 
srebrny medal przegrywając dopiero w finale. to właśnie Pa-
weł nie dopuścił do finału bardziej doświadczonych kolegów 
z klubu: kuby janaszka i Pawła niewolińskiego, którzy mu-
sieli się zadowolić brązowym medalem. W singlu P. Bakun 

przegrał w ćwierćfinale ze zwycięzcą całego turnieju. W grze 
mieszanej nasza para Paweł niewoliński i kasia kistowska, 
po wygraniu grupy i kilku pojedynków w fazie grupowej 
w półfinale stoczyła bardzo zacięty – trzysetowy bój o finał. 
nasza para niestety nieznacznie uległa i musiała się zadowo-
lić 3 miejscem. W kategorii 30+ kuba janaszek nie miał so-
bie równych i zdobył złoty medal pokonując w finale zawod-
nika z Rosji. W kategorii 30+ świetnie spisali się również 
mateusz Wilczek i Przemek janaszek, którzy zdobyli srebrny 
medal w grze deblowej przegrywając w 3 setach w finale. 
W grupie 40+ w singlu kuba krakowski zdobył brązowy me-
dal nieznacznie przegrywając w półfinale.

niedziela była dniem zmagań amatorów czyli zawodni-
ków, którzy nie posiadają licencji od co najmniej 10 lat. W tej 
kategorii Przemek janaszek zajął drugie miejsce zgarniając 
srebrny medal przegrywając w finale w trzecim secie zale-
dwie trzema lotkami. W grze deblowej w parze z mateuszem 
Wilczkiem chłopcy zdobyli brązowy medal. PtS 

MistRzostwa pUszczykowa w tenisie stołowyM
centrum animacji sportu oraz puszczykowskie towarzystwo sportowe 

z a p r a s z a j ą na otwarte Mistrzostwa puszczykowa w tenisie stołowym.
9 maja 2015 r. – sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 2 w puszczykowie, ul. kasprowicza 1.
początek rozgrywek g. 10:00, zgłoszenia od 9:30. kategorie: szkoły podstawowe, gimnazja, open.

z a p R a s z a M y !!!

PObIEgNIJ PO uśMIEch
małych i dużych biegaczy zapraszamy już dziś na trzecią edycję „Wyścigu 

po uśmiech”, która dołącza do programu obchodów dni dziecka 31 maja br. 
organizowanych wspólnie przez Urząd miasta Puszczykowa, cas, cak i Pts. 
trasa licząca około 8km przebiegnie, podobnie jak w zeszłym roku, ulicami 
naszego pięknego miasta. nie zabraknie emocji sportowych, serdecznej, rodzin-
nej atmosfery i uśmiechu. n



ii cRoss MaRcowy
22 marca, w samo południe z terenu centrum 
Animacji Sportu przy ulicy Kościelnej wyruszyli 
zawodnicy II crossu Marcowego. Trasa przełaju 
liczyła 8,2 km i kończyła się wyjątkowo trudnym 
podbiegiem na nowo powstałej górce saneczkowej 
na terenie cAS. 

 – Wykorzystanie górki na trasie biegu bardzo podobało się 
zawodnikom. Chwalili to miejsce. Górka ma już bardzo wielu 
zwolenników aktywnego wypoczynku wśród naszych mieszkań-
ców – mówi joanna hejnowicz, kierownik cas. 

dla wszystkich zawodników przygotowano pamiątkowe 
medale, a dla zwycięzców również nagrody rzeczowe. 

W kategorii open kobiet klasyfikacja wyglądała następująco: 
i miejsce – marianna trzeciak (Poznań), ii miejsce – We-

ronika Gawin (Puszczykowo), iii miejsce – marlena Włodar-
czak (mieczewo),zaś wśród mężczyzn: i miejsce – adrian 
Graczyk (czarnków), ii miejsce – sebastian Borowczyk,  
iii miejsce – tomasz chawawko (dębno). 

organizatorzy – czyli firma „biegi.wlkp” oraz centrum 
animacji sportu – zapewnili biegaczom ciepłą herbatę, słod-
kie przekąski oraz możliwość ogrzania się przy ognisku 
i upieczenia przy nim kiełbasek. W biegu wzięło udział pra-
wie 80 osób. mimo wietrznej i chłodnej pogody humory do-
pisywały, a biegacze obiecywali już udział w kolejnym biegu 
„cas na bieganie”. zapraszamy!/cAS/jh

eLiMinacje Miejskie  
w piłce nożnej GiMnazjów
15 kwietnia 2015 r. w Puszczykowie na Orliku  
przy ulicy Jarosławskiej odbyły się eliminacje 
miejskie w piłce nożnej gimnazjów. 

do rywalizacji zgłosiły się dwie szkoły: Gimnazjum nr 1 
oraz Gimnazjum nr 2. Po bardzo wyrównanym meczu zwy-
cięstwo wynikiem 5:3 oraz awans do zawodów powiatowych 
wywalczyli gimnazjaliści z dwójki. zespoły wystąpiły w na-
stępujących składach, a bramki zdobyli:

Gimnazjum nr 1 – Grzegorz strojny, jakub koszela, ja-
kub zawartowski, andrzej Biernacki, mikołaj Rutkowski (2), 
marcel Świerczyński, jan maryniak (1). opiekun – Wiesław 
Bartkowiak.

Gimnazjum nr 2 – jędrzej kowal (4), jan kujawa, adam 
karalus (1), aleks karpik, jan nieckarz, Patryk skibiński, 
Łukasz kopczyński, Piotr Górka, kacper stelmaszyk, ma-
riusz zemler. opiekun – Piotr Pomes.

zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale. Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy, zaś zwycięzcom gratulujemy i ży-
czymy powodzenia w zawodach powiatowych. /cAS / ic

i MiędzynaRodowe MistRzostwa kobiet w tenisie w pUszczykowie 
 I Międzynarodowe Mistrzostwa Kobiet w tenisie  
to pierwszy w historii centrum Tenisowego oraz 
Akademii Tenisowej Angelique Kerber w Puszczykowie 
turniej ITF z pulą nagród 10.000 uSd. 

impreza odbędzie się w dniach 2–9 maja 2015 roku na 
terenie centrum tenisowego „angie”.

 – Turniej będzie składał się z dwóch części. W dniach  
2–4 maja 2015 r. odbędzie się turniej eliminacyjny w którym 
weźmą udział 64 zawodniczki. 8 z nich awansuje do turnie-
ju głównego. Natomiast w dniach 4–9 maja br. rozegrany 
zostanie turniej główny z udziałem 32 zawodniczek oraz 
turniej deblowy dla 16 par – mówi dyrektor turnieju henryk 
Gawlak.

twarzą tej imprezy będzie czołowa tenisistka świata an-
gelique kerber. 

Wstęp na te międzynarodowe zawody będzie bezpłatny.

 orientacyjny program turnieju
• sobota – poniedziałek 2–4.05.2015 od godz. 10.00
• eliminacje + i runda turnieju Głównego
• wtorek – środa 5–6.05.2015 od godz. 10.00
• I–II runda turnieju Głównego
• ćwierćfinały gry podwójnej 
• czwartek 7.05.2015 
• ćwierćfinały gry pojedynczej 
• półfinały gry podwójnej 
• piątek 8.05.2015
• półfinały gry pojedyńczej 
• finał gry podwójnej
• sobota 9.05.2015
• FINAł GRy Pojedynczej

Szczegółowe informacje o turnieju na stronie: 
www.angiecup.pl. 

zapraszamy
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Sport

żubRy cONTRA MKS I PuSzczyKOWO W FINALE

zespół MKS I Puszczykowo pokonał w finałowym pojedynku 
Puszczykowskiej Ligi Piłki Siatkowej team żubrów. Na podium znalazły 
się jeszcze zespoły „budowlanki” i „Rataj”.

ostatnie mecze Puszczykowskiej 
Ligi Piłki siatkowej mężczyzn rozegra-
no 28 marca w sali gimnastycznej szko-
ły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie. 

W meczu o V miejsce rywalizowały 
drużyny „Przyjaciół z boiska” oraz 
„mks ii Puszczykowo”. spotkanie 
było wyjątkowo wyrównane i zakoń-

czyło się tie-break`iem. chłopcy z mks 
ii zwyciężyli wynikiem 3:2 (22:25, 
25:17, 25:23, 19:25, 15:6).

W meczu o iii miejsce wystąpiły ze-
społy „Budowlanki” i „Rataj”. na kibi-
ców czekało kolejne zacięte ostatnie już 
mecze Puszczykowskiej Ligi Piłki siat-
kowej mężczyzn widowisko sportowe. 
szala zwycięstwa przechylała się raz na 
stronę Budowlanki, raz wracała do ze-
społu z Rataj. jak na mecz o miejsce 
medalowe przystało, także to spotkanie 
zakończyło się w piątym secie. zwycię-
żyła drużyna „Budowlanki” wynikiem 
3:2 (12:25, 25:14, 25:18, 19:25, 15:12).

Wśród kibiców już słyszano spekula-
cje, że jak na finały przystało pewni rów-
nież mecz o i miejsce będzie pięcioseto-
wy. o złoty medal walczyć miały drużyny 
„żubrów” i „mks i Puszczykowo”. oba 
zespoły wyszły na boisko bardzo skoncen-
trowane. już w pierwszym secie widać 
było, że nikt nie odpuści nawet punktu. 
W końcówce dwa błędy mks`u spowo-
dowały, że żubry zwyciężyły w tej partii 
wynikiem 25:22. drugi set znów był bar-
dzo wyrównany i wynikiem 25:21 zwy-
ciężyła drużyna mks i. Po trzecim secie 
nad mks-em gromadziły się już ciemne 
chmury. jednak duża mobilizacja i sku-
teczne ataki w czwartym secie zaowoco-
wały zwycięstwem. kolejny tego dnia 
mecz miał się rozstrzygnąć w tie-break`u. 
i jak na finał przystało, obie drużyny do 
końca trzymały kibiców w niepewności. 
ostatecznie zwyciężyła drużyna mks 
i wynikiem 16:14. (mks i vs. żubry 3:2 
– 22:25, 25:21, 19:25, 25:19, 16:14).

Finałowy turnie PLPs zaszczycił 
swoją obecnością Burmistrz miasta an-
drzej Balcerek, który wraz z kierowni-
kiem cas – joanną hejnowicz – dekoro-
wał zwycięskie zespoły. każda drużyna 
otrzymała medale i nagrody rzeczowe. 
Bardzo dziękujemy wszystkim zespołom 
za udział, a kibicom za doping. nadeszła 
wiosna, więc niedługo rozpoczniemy 
rozgrywki plażowej piłki siatkowej, na 
które już zapraszamy. /cAS/jh






