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65 lat PZERiI w PusZcZykowIE

Fot.: Ada Andrzejewska – LOSzk
Krystian Damecki – członek PZERiI
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W samo południe, w pełnym słońcu, jubileuszowa uro-
czystość rozpoczęła się mszą św. w intencji członków Związ-
ku, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, zapro-
szonych gości, chóru – „Nadwarciańskie Puszczyki” i związ-
kowego pocztu sztandarowego. 

Po mszy, autokar Przedsiębiorstwa EKO-RONDO, któ-
rym osobiście kierował właściciel firmy Zenon Guźniczak, 
odwiózł seniorów do Leśnego Ośrodka Szkoleniowego, po-
łożonego na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Widok zadaszonych markiz i ocienionych miejsc pod paraso-
lami, seniorzy przyjęli z wielką ulgą. W spotkaniu wzięło 
udział około 200 seniorów i zaproszonych gości.

Po oficjalnym otwarciu obchodów, zebranych gości przy-
witała Przewodnicząca – Danuta Janaszek. W kilku zdaniach 
wspomniała o historii naszego Oddziału i przedstawiła zebra-
nym, członków Prezydium i Zarządu Związku. 

Burmistrz Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek, podzię-
kował Zarządowi Związku za trud i zaangażowanie w akty-
wizację i integrację życia seniorów w Puszczykowie. Bur-
mistrz zaznaczył, jak istotną rolę spełnia Związek wśród 
społeczności lokalnej Puszczykowa. Goścmi z Urzędu Miej-
skiego byli również: Przewodnicząca Rady Miasta – Małgo-
rzata Hempowicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecz-
nych – Elżbieta Bijaczewska oraz przewodniczący Komisji 
Rozwoju – Jakub Musiał.

Wśród zaproszonych gości, udział w spotkaniu wzięli 
również: Przewodniczący Oddziału Okręgowego z Poznania 
– Henryk Zywert, przedstawiciele Oddziału Rejonowego 
z Mosiny z przewodniczącym – Jerzym Malinowskim, oraz 
przedstawicielki Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczy-
kowa – Gabriela Ozorowska i Krystyna Markolla. 

Kolejnym, punktem programu było wręczanie kwiatów, 
dyplomów i bombonier z czekoladkami, seniorom o najdłuż-
szym stażu członkowskim, za ponad 30 lat uczestniczenia 
w życiu puszczykowskiego Związku. Kwiaty i gratulacje 
otrzymali również tegoroczni urodzinowi solenizanci, 65-cio 
latkowie, równieśnicy Związku. Wśród tegorocznych soleni-
zantów znalazł się również gospodarz L.Ośr.Szk, Bogdan 
Golczak, któremu, oprócz życzeń urodzinowych, dziękujemy 
za gościnność i przygotowanie terenu. 

A wszystkim tegorocznym naszym solenizantom, ró-
wieśnikom związku, składamy najserdeczniejsze życzenia 
urodzinowe. 

 Wyróżnione dyplomami uznania, kwiatami i podziękowa-
niami zostały panie: skarbnik Związku – Gabriela Lewandow-
ska, oraz przewodnicząca Komisji Kultury i Zagospodarowa-

nia Wolnego Czasu – Ewa Palm-Drobnik. Wyróżnione zosta-
ły za przykładną pracę społeczną i wzorową działalność, przez 
drugą już kadencję Zarządu, na rzecz gospodarki finansami 
i działalności kulturalnej, a przede wszystkim za troskę o do-
bre samopoczucia naszych seniorów. Dziękujemy Paniom.

Uwieńczeniem przemówień i dekoracji członków, było 
krótkie wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Okręgowego 
z Poznania, Henryka Zywerta, który w uznaniu za zasługi 
i społeczny wkład pracy całego Zarządu naszego Oddziału, 
na ręce przewodniczącej, Danuty Janaszek złożył gratulacje, 
puchar i dyplom uznania. 

W uznaniu wsparcia i pomocy na rzecz aktywności osób 
starszych, Henryk Zywert, odznaczył Urząd Miasta Puszczy-
kowa „Złotą Odznaką PZERiI” i dyplomem. Odznaczenie 
przyjął wzruszony Burmistrz Miasta – Andrzej Balcerek, 
dziękując za wyróżnienie. 

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa, Gabriela 
Ozorowska przekazała Oddziałowi Związku piękny gobelin 
przedstawiający herb Puszczykowa. Gobelin utkany przez 
rodzimą artystkę-plastyka, Marię Gostylla-Pachucką, towa-
rzyszył Stowarzyszeniu przez 16 lat jego działalności. Dzię-
kujemy za wyróżnienie.

Obchody Jubileuszowe uświetniły występy chóru – „Nad-
warciańskie Puszczyki”, wystąpienie autorskie Mieczysławy 
Balbierz, oraz krótki koncert muzyki rozrywkowej, w wyko-
naniu Justyny Książek, znanej z warsztatów wokalnych 
w Akademii Seniora przy Centrum Animacji Kultury. 

Prawdziwą ucztą był okazały, pyszny, piętrowy tort jubi-
leuszowy, oraz wypieki z piekarni Jacka Błaszkowiaka. Na-
sze podniebienia uświetniły również owoce, napoje i świeżo 
palona kawa państwa A. B. Golczaków.

Po zakończeniu spotkania, właściciel EKO-RONDO – 
Zenon Guźniczak osobiście, bezpiecznie odwiózł uczestni-
ków spotkania do Puszczykówka i Puszczykowa. 

Uroczystość jubileuszowa przebiegała w bardzo serdecz-
nej i ciepłej atmosferze. 

Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Urządowi Miejskiemu 
w Puszczykowie, za objęcie naszej jubileuszowej uroczysto-
ści 65-lecia – Honorowym Patronatem, oraz dofinansowa-
niem naszego przedsięwzięcia. Dziękujemy również za 
wsparcie finansowe właścicielom lokalnych biznesów, w oso-
bach: Błaszkowiak Jacek, Dachtera Marek, Guźniczak Ze-
non, Potocki Tomasz i Wudarczak Tadeusz, oraz wszystkim 
osobom, które okazały pomoc i zaangazowanie. 

Dziękujemy bardzo!
Nina Kubzdela

wydarzenie

Uroczysta msza św. w kościele p.w. MBW, powitania, nagrody, wyróżnienia, muzyka 
i poczęstunek, tak – 13 czerwca 2015 roku – członkowie Oddziału Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Puszczykowie, obchodzili 65-letni jubileusz. 



wywiad
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Z Burmistrzem Andrzejem BAlcerkiem
rozmawia Bogdan Lewicki

CENNE ABSOLuTORIuM
 – 23 czerwca 2015 r. radni przegłosowali uchwałę, 

którą udzielili panu absolutorium za 2014 rok. Jest to spe-
cyficzne absolutorium, ponieważ udzielili go radni nowej 
kadencji oceniając wykonanie budżetu ostatniego roku 
poprzedniej kadencji. 

Faktycznie 9 z 15 radnych nie uczestniczyło w pracach 
przy tworzeniu budżetu na 2014 r., którego wykonanie teraz 
oceniali. 

Uchwała absolutoryjna to niewątpliwie dla każdego wój-
ta, burmistrza czy prezydenta, również dla mnie, niezwykle 
ważna ocena wystawiona przez radnych reprezentujących 
całe lokalne społeczeństwo. Pozytywna ocena wykonania bu-
dżetu za 2014 r. bardzo mnie cieszy i mobilizuje do dalszej 
pracy, szczególnie dlatego, że absolutorium zostało udzielone 
mi niemal jednogłośnie. Tylko jedna rada wstrzymała się od 
głosu a pozostali radni, niezależnie od tego, z jakiego komi-
tetu startowali do wyborów, głosowali za udzieleniem abso-
lutorium. To według mnie najlepszy sygnał, że budżet za 
2014 r. został dobrze wykonany. W tym miejscu chciałbym 
podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, 
którzy razem ze mną pracowali na tę pozytywną ocenę. 

 – Które ze zrealizowanych w 2014 r. zadań najbar-
dziej pana cieszą, jako burmistrza?

 – Jako burmistrza i mieszkańca Puszczykowa cieszy 
mnie każda inwestycja zrealizowana w naszym mieście. Na 
każdą, niezależnie od tego, czy jest to chodnik, ulica czy 
nowa lampa ktoś przecież czekał. Mogę śmiało powiedzieć, 
że miniony rok sprzyjał miejskim inwestycjom, na realizację, 
których wydaliśmy przeszło 8 mln zł. 

W 2014 r. wybudowaliśmy kolejne ulice: ul. Jastrzębią, 
Kopernika, Boczną, Zaułek, Magazynową, Jasną i Kręta, 
zmodernizowaliśmy ul. Posadzego. Poza ulicami wyremon-
towaliśmy kolejne chodniki, wybudowaliśmy sieci kanaliza-
cji sanitarnej i wodociągowej.

Szczególnie zadowolony jestem jednak z dwóch zadań. 
Pierwsze dotyczy zagospodarowania Centrum Animacji 
Sportu przy ul. Kościelnej. Nowe boisko wielofunkcyjne, na 
które otrzymaliśmy dofinansowanie, górka saneczkowa, 
ścieżki dla rolkarzy i spacerowiczów i zrealizowane już 
w 2015 r. siłownia na świeżym powietrzu oraz strefa street 
workout’u stworzyły z tego terenu miejsce, w którym nasi 
mieszkańcy mogą ciekawie i czynnie spędzać wolny czas. 
Mówiąc o terenie CAS nie mogę nie wspomnieć również 
o bardzo zaawansowanych pracach związanych z realizacją 
kompleksu hal sportowych z zapleczem realizowanych 
przez prywatnego inwestora spółkę My Sport na terenie 
dzierżawionym od Miasta.

Drugim zadaniem, które bardzo mnie cieszy jest przenie-
sieniu Biblioteki na Rynek z jednoczesnym zaadaptowaniem 
„starej szkoły” przy ul. Wysokiej na potrzeby Gimnazjum nr 1. 

Po roku funkcjonowania Biblioteki i Gimnazjum w no-
wych siedzibach mogę z całą stanowczością powiedzieć, że 
to rozwiązanie doskonale się sprawdziło.

 – Ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. wy-
nika, że dochody miasta zostały wykonane na poziomie 
32.363.332 zł, a wydatki wyniosły – 33.823.979 zł. Oznacza 
to 1,46 mln zł deficytu. To dużo czy mało?

 – Wynik finansowy za 2014 r. był bardzo dobry. Przypo-
mnę tylko, że deficyt planowany w budżecie wynosił 3,5 mln, 
czyli o prawie 2 mln zł. więcej niż faktycznie wykonaliśmy. 
W zeszłym roku mogliśmy sobie pozwolić na zamknięcie 
roku deficytem bez zwiększania zadłużenia Miasta ze wzglę-
du na wolne środki, jakie nam pozostały jeszcze z roku 2013. 

 – A jak wyglądał deficyt Miasta na przestrzeni minio-
nych lat? Ten temat wiele razy był podnoszony w ostatniej 
kampanii wyborczej.

Niestety informacje, jakie były i często nadal są podawane 
w całości są nieprawdziwe. Dla przykładu, ostatnio na stronie 
forumpuszczykowo.pl zamieszczono komentarz do uchwały 
absolutoryjnej, w którym Redakcja pisze, chcąc dowieść, 
w jakim złym stanie są finanse Miasta, że obecnie każdy rok 
w Puszczykowie kończy się deficytem. Prawda jest jednak 
taka, że poprzedni deficyt i to wynoszący zaledwie 35 tys. zł 
był w 2011 r., a w ostatnich czterech latach saldo wykonanych 
nadwyżek i deficytów wyniosło plus 2,5 mln zł, co oznacza, 
że aktywa netto Miasta są o tyle wyższe niż na początku po-
przedniej kadencji. Wyniki finansowe ostatnich czterech lat 
wynosiły: w 2011 r. deficyt 0,04 mln zł, w 2012 r. nadwyżka 
0,48 mln zł, w 2013 r. nadwyżka 3,43 mln zł, w 2014 r. deficyt 
1,46 mln zł. 
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 – Czy zadłużenie na koniec 2015 r. planowane w kwo-
cie 13,3 mln zł jest dla Miasta Puszczykowo bezpieczne? 

 – Tak, jest bezpieczne. Wysokość długu Miasta, tak jak 
przedsiębiorstwa czy gospodarstwa domowego należy oceniać 
w odniesieniu do jego zdolności kredytowej, a tę Puszczyko-
wo ma obecnie dużo większą niż zadłużenie. Warto też wspo-
mnieć, że przez ostanie cztery lata dług Miasta nie wzrósł, 
a spadł – nominalnie o 200 tys. zł z 13,5 mln do 13,3 mln zł, 
a w stosunku do dochodów z 48% do 41%. 

 – W tym samym artykule, o którym pan wspomina 
znalazłem zarzut, że Puszczykowo od kilku lat spłaca za-
ciągnięty dług poprzez zaciąganie nowego?

 – Faktycznie w ostatnich latach zaciągaliśmy dług w wy-
sokości długu, który w poszczególnych latach mieliśmy do 
spłaty. Przy czym należy jasno powiedzieć, że nie jest to nic 
negatywnego. Dzieje się tak we wszystkich samorządach, któ-
re inwestują w rozwój. Proszę pamiętać, że samorządy mogą 

zaciągać dług albo na sfinansowanie deficytu, albo na spłatę 
wcześniej zaciągniętych długów. My nie zwiększając zadłuże-
nia przeznaczyliśmy na inwestycje i odszkodowania za grunty 
pod drogi w ostatnich 4 latach przeszło 25 milionów złotych. 
Oczywiście moglibyśmy przestać realizować zadania majątko-
we i spłacać długi, które zaciągnęła moja poprzedniczka, ale 
chyba nie o to chodzi. Osoby, które twierdzą, że zaciąganie 
długu na spłatę wcześniejszych zobowiązań jest samo w sobie 
złe z pewnością nie miały nigdy do czynienia z zarządzaniem 
finansami. 

Po bardzo udanych Dniach Puszczykowa niektórzy 
mieszkańcy pytają czy nie można by „przedłużyć” świę-
towania na dwa dni – sobotę i niedzielę? 

Organizacja Dni Puszczykowa nie jest tania, w tym roku 
święto naszego Miasta kosztowało nas 145 tys. zł. Uważam, 
że lepiej przeprowadzić je w ciągu jednego dnia, ale za to na 
wysokim poziomie. 

,,GIMNAZJALIśCI JAK STudENCI…”
W jaki sposób oznacza się parametry krzepnięcia krwi czy markery 
nowotworowe? Jak wykonuje się badania serologiczne? Jaką grupę 
krwi mają Indianie czy Japończycy? – to tylko niektóre z pytań, na które 
odpowiadali uczniom ordynatorzy, lekarze oraz pracownicy szpitala.

W dniach 16 i 18 czerwca 2015 roku 
klasy drugie Gimnazjum nr 2 w Pusz-
czykowie uczestniczyły, jak co roku, 
w specjalistycznych zajęciach na tere-
nie Szpitala im. Stefana Tytusa Dą-
browskiego. Rozpoczęła je prelekcja 
Ordynatora Oddziału Leczenia Alkoho-
lowych Zespołów Abstynencyjnych 
(OLAZA) o uzależnieniach, a w szcze-
gólności – o alkoholizmie. 

Gimnazjaliści odwiedzili m.in. cen-
tralną sterylizatornię, gdzie trafiają na-
rzędzia chirurgiczne z sal operacyjnych. 
Dowiedzieli się, na czym polega pra-
widłowa sterylizacja narzędzi. Podczas 

zajęć zapoznali się z funkcjonowaniem 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 
gdzie obejrzeli sprzęt medyczny. Pozna-
li drogę pacjenta od momentu przyjęcia 
do momentu opuszczenia oddziału.

Kolejnym punktem programu były 
wizyty w szpitalnych pracowniach: 
Analityki Medycznej, Mikrobiologii, 
Biochemii, Immunochemii, Hematolo-
gii, Diagnostyki Obrazowej. Zwiedzili 
też Oddział Diagnostyki Obrazowej. 

W Pracowni Mikrobiologii oglądali 
na kolonie bakterii i dowiedzieli się 
w jaki sposób dobiera się antybiotyki 
dla pacjenta. Mieli niepowtarzalną oka-

zję prowadzenia obserwacji mikrosko-
powych. 

Uczniowie wraz z nauczycielami 
bardzo dziękują Pani Prezes Szpitala – 
Ewie Wieja za umożliwienie uczestnic-
twa gimnazjalistom w zajęciach, Pani 
Kierownik Biura Zarządu – Małgorza-
cie Potockiej za ich zorganizowanie 
oraz wszystkim pracownikom szpitala, 
którzy przyczynili się do wzbogacenia 
naszej wiedzy i lepszego zrozumienia 
spraw ochrony zdrowia. 

Anna Czombik – uczennica klasy II

„Zwierzo-wierszowanki pani Doroty i Hanki” – pod takim hasłem 
w puszczykowskiej „Jedynce” odbył się Konkurs Recytatorski. Organiza-
torkami konkursu były pani Agata Akuszewska i pani Katarzyna Knapp-
-Idziak. W konkursie udział wzięło kilkunastu recytatorów z kl. I–III. 
I miejsce  – Maksymilian Skoryna Ib,  
II miejsce  – Aleksander Wołyński IIIc,  
III miejsce  – Angelika Białas IIIb
wyróżnienie  –  Kacper Zawartowski IIIa, Jan Woźnikiewicz IIIa,  

Aleksander Paszak IIIb
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów. 

Katarzyna Knapp-Idziak



uChWAły POdJęTE POdCZAS 8. SESJI RAdy MIASTA 
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UChWAłA Nr 47/15/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 

595/27, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność 
Miasta Puszczykowa.

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, przedstawionej 
na załączniku graficznym stanowiącym integralną część ni-
niejszej uchwały, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 
595/27 o powierzchni 13 m², obręb Puszczykowo Stare.

UChWAłA Nr 48/15/VII
w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/15/VII rady Miasta 

Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwa-
lenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczy-
kowa na lata 2015-2023.

Uzasadnienie: Dostosowano dane do projektu zmiany 
uchwały budżetowej na 2015 r.

UChWAłA Nr 49/15/VII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczy-

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

UChWAłA Nr 50/15/VII
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Miasta Puszczykowa za 2014 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczyko-
wa za 2014 rok.

UChWAłA Nr 51/15/VII
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza 

Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta 
za 2014 rok.

Uzasadnienie: Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 4 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budże-
tu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu 
oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie-
udzielenia absolutorium z tego tytułu.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Puszczykowa, działając 
na podstawie art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, 
rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pusz-
czykowa za rok 2014, sprawozdanie finansowe Miasta Pusz-
czykowa za rok 2014, opinię Regionalnej Izby Obrachunko-
wej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczyko-
wa za rok 2014, informację o stanie mienia komunalnego 
Miasta Puszczykowa na posiedzeniach w dniach: 15 kwiet-
nia, 20 maja oraz 3 czerwca 2015 r.

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 
Rada Miasta Puszczykowa, jako organ stanowiący, jest zobli-
gowana, do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budże-
towym po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wyko-
nania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia Miasta Pusz-
czykowa oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, do podjęcia 
uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza. n

1 lipca br. – KOMISJA reWIZyJNA
Kontrola inwestycji pn.: Budowa ulicy Jastrzębiej 

w Puszczykowie.
8 lipca br. – KOMISJA reWIZyJNA

1.  Kontrola inwestycji pn.: Budowa ulicy Jastrzębiej w Pusz-
czykowie – wizja lokalna.

13 lipca br. – KOMISJA BUDżeTU
1.  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
–  określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji po-

datkowych,
–  zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo 

z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wielolet-

niej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 
2015-2023,

–  zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 
2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.

14 lipca br. 
KOMISJA eDUKACJI, KUlTUry I SPOrTU

1.  Spotkanie z dyrektorami gimnazjów; omówienie wyników 
egzaminów i mijającego roku szkolnego 2014/2015.

2.  Podsumowanie obchodów Dni Puszczykowa i plany na 
przyszłoroczne święto Miasta.

15 lipca br. KOMISJA reWIZyJNA
Kontrola inwestycji pn.: Budowa ulicy Jastrzębiej w Puszczy-
kowie.

Lipcowe posiedzenia komisji Rady miasta puszczykowa

Burmistrz miasta Puszczykowa i n f o r m u j e 
o umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.puszczykowo.pl 

zarządzenia nr 38/15/VII z dnia 29.06.2015 r. 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

www.puszczykowo.pllipiec 2015 Echo Puszczykowa6
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Plany PKP w sprawie budowy masztu radiokomunikacyjnego

BuRMISTRZ PONOWNIE OdMóWIł 
O planach budowy masztu radiokomunikacyjnego, który 
w Puszczykowie chcą wybudować Polskie Koleje Państwowe Polskie 
Linie Kolejowe SA informowaliśmy na łamach Echa wielokrotnie. 
Sprawa nie została jeszcze zakończona jednak pod koniec czerwca 
wystąpiły kolejne okoliczności w tej sprawie. 

Bardzo ważną dla miasta jest decy-
zja z 19 czerwca br., uznająca miasto za 
stronę w tym postępowaniu. Została ona 
wydana po pisemnej interwencji burmi-
strza Puszczykowa. W uzasadnieniu de-
cyzji czytamy: Ze zgromadzonych do-
wodów wynika, że przedmiotowe postę-
powanie dotyczy m.in. interesu prawne-
go Miasta Puszczykowa, z uwagi na 
fakt, że nieruchomość gminna znajduje 
się w obszarze oddziaływania projekto-
wanego obiektu radiokomunikacyjnego. 

Przypominamy, że projektowany 
w Puszczykowie maszt radiokomunika-
cyjny o wysokości ok. 42 metrów, jest 
częścią większej inwestycji o charakte-
rze ponadlokalnym i regionalnym. In-
westycja prowadzona jest w ramach 
projektu programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 7.1 – 36.2 o na-
zwie: „Budowa infrastruktury systemu 
GSM-R na liniach kolejowych” zgod-
nych z harmonogramem Narodowego 
Planu Wdrażania Europejskiego Syste-
mu Zarządzania Ruchem kolejowym. 

Z uwagi na to, że inwestycja ma cha-
rakter celu publicznego na terenach za-
mkniętych postępowanie w tej sprawie 
prowadzone jest przez Wojewodę Wiel-
kopolskiego na wniosek PKP PLK S.A. 

Władze Puszczykowa, radni oraz 
mieszkańcy od początku nie zgadzają 
się jednak na wskazaną przez PKP loka-
lizację. Dotychczas nie ma jednak kon-
kretnej odpowiedzi od PKP, w której 
wskazaliby nową lokalizację masztu. 

Jednak po pierwszej odmowie 
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu 
lokalizacji tej inwestycji wysłanej przez 
Burmistrza Puszczykowa do wojewody, 
ten 19 czerwca br. wniósł o ponowne 
uzgodnienie lokalizacji. Zmiany zapro-
ponowane przez Wojewodę nie dotyczą 
jednak lokalizacji masztu i wciąż są nie 
do zaakceptowania przez władze Pusz-
czykowa. Dlatego 1 lipca br. Burmistrz 
Puszczykowa skierował do wojewody 

kolejną odmowę uzgodnienia, w której 
wskazał m.in. że: realizacja inwestycji 
wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowego oraz nie 
uwzględnia planów Miasta Puszczykowa 
w zakresie budowy bezkolizyjnego prze-
jazdu ponad trasą kolejową relacji Po-
znań Główny – Wrocław Główny oraz 
inwestycji związanych ze zrównoważo-
nym transportem. 

W odmowie podkreślono też ko-
nieczność wstępnego skonsultowania 
z Gminą przyjętej lokalizacji obiektu 
pod kątem dostępu do drogi publicznej 
i obsługi komunikacyjnej. Wojewoda 
pozostawił lokalizację projektowanego 
obiektu we wskazanym wcześniej miej-
scu – tj. na terenie działki nr 449, zmie-
niono tylko nieznacznie sposób dojazdu. 

W odmowie Burmistrz wskazywał 
również, że po przeprowadzeniu analizy 
projektu decyzji w odniesieniu do ob-
szarów przyległych do pasa drogowego 
drogi gminnej – ulicy Wspólnej, stwier-
dza się, że w projekcie decyzji nie prze-
widziano odpowiednich rozwiązań 
w zakresie włączenia ruchu drogowego 
z obszarów objętych planowaną inwe-
stycją do drogi gminnej. 

Miejsce, w którym zgodnie z przed-
stawionym projektem decyzji ma nastą-
pić włączenie do ruchu, tj. do ulicy 
Wspólnej – drogi gminnej, jest miej-
scem niebezpiecznym stanowiącym 
ostry łuk drogi, na którym obowiązuje 
zakaz wyprzedzania. Co więcej, w tym 
miejscu, szczególnie w godzinach 
szczytu nasila się ruch kołowy, a w kon-
sekwencji możliwość zjazdu na teren 
projektowanej inwestycji czy też po-
nowne włączenie się do ruchu na drodze 
gminnej może być znacznie utrudnione. 

Ponadto, w planach Miasta Puszczy-
kowa znajduje się również szereg inwe-
stycji infrastrukturalnych dotyczących 
zrównoważonego transportu. W tym 
zakresie Miasto Puszczykowo zamierza 

w ramach Projektu Kolei Metropolitar-
nej stworzyć miejsca parkingowe typu 
„park & ride”, umożliwiające pozosta-
wienie samochodów osobowych na 
obrzeżach metropolii poznańskiej. Jed-
ną z lokalizacji przewidzianych pod 
tego typu inwestycję jest teren wskaza-
ny przez inwestora służący skomuniko-
waniu inwestycji z drogą gminną. 

Skomunikowanie planowanej przez 
PKP inwestycji z drogą gminną, w kształ-
cie zaproponowanym w drugim projekcie 
decyzji, mogłoby uniemożliwić realizację 
w przyszłości kluczowej dla Miasta Pusz-
czykowa budowy bezkolizyjnego prze-
jazdu nad trasą kolejową relacji Poznań 
Główny — Wrocław Główny oraz spo-
wodować zaniechanie realizacji innych 
inwestycji związanych z polityką zrów-
noważonego transportu. 

Zgodnie z art. 4 pkt 21 ustawy z dnia 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych, zadaniem zarządcy drogi jest 
niedopuszczenie do pogorszenia warun-
ków bezpieczeństwa ruchu, a zdaniem 
władz Puszczykowa do takiego pogor-
szenia doszłoby, gdyby miasto zgodziło 
się na realizację masztu w proponowa-
nej przez PKP lokalizacji. 

Burmistrz wskazuje też, że w prze-
słanym do uzgodnienia projekcie decy-
zji założono, iż dostęp do drogi publicz-
nej i obsługę komunikacyjną — zapew-
ni projektowany zjazd z drogi gminnej 
(ul. Wspólna – działka nr 679), poprzez 
działkę nr 680/2. Inwestor nie wystąpił 
jednak wcześniej do miasta o potwier-
dzenie takiej możliwości. 

Z dokumentów będących w posia-
daniu Urzędu Miasta wynika również, 
że wojewoda wysłał do PKP pismo 
z protestem mieszkańców, które otrzy-
mał od burmistrza Puszczykowa. Zobli-
gował w nim PKP do ustosunkowania 
się do żądania zmiany lokalizacji masz-
tu. Do tej pory (stan na 14.07.2015) od-
powiedź PKP jest nieznana. red
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rada miasta

PROMOCJA MIASTA W OCENIE KOMISJI EduKACJI, 
KuLTuRy I SPORTu
W ostatnich dwóch miesiącach na posiedzeniach KEKiS zajmowaliśmy się zarówno sprawami bieżącymi  
(dni Puszczykowa, stan przygotowania obiektów sportowo-rekreacyjnych na sezon letni oraz podsumowanie 
roku szkolnego 2014/2015), jak i takimi, które dotyczą wizji rozwoju Puszczykowa, a konkretnie stworzenia 
strategii promocji miasta. I właśnie tę część naszej pracy chciałabym Państwu szerzej zaprezentować. 

Myślę, że w dzisiejszych czasach, w realiach 
gospodarki wolnorynkowej, nie trzeba już niko-
go, kto myśli zdroworozsądkowo przekonywać, 
że miasta powinny się promować. Promocja jest 
bardzo istotnym elementem samorządowego za-
rządzania. Tylko niektórym, mało zorientowanym 
osobom mogłoby się wydawać, że miasto nie 
musi świadomie kształtować swojego wizerunku, 
ani też zbyt mocno zabiegać o odpowiednią poli-
tykę komunikacyjną. Nic bardziej mylnego. Miasta, podobnie 
jak inne podmioty wolnego rynku, konkurują ze sobą. Reali-
zacja programów poprawy warunków życia i pracy mieszkań-
ców wymaga stałego i intensywnego dopływu kapitału, jed-
nym z ważnych zadań gminy jest więc przyciągnięcie inwe-
storów. Poza tym władze powinny promować miasto jako 
towar szczególnego rodzaju, prezentując jego zalety, a także 
ukazując swoje działania, a przez to rolę samorządu na zarzą-
dzanym terenie. Promocja miasta to również konieczność 
dbania o zrozumienie mieszkańców dla podejmowanych 
przez władze miasta decyzji. Dlatego też Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu (w tej i poprzedniej kadencji), a także Ko-
misja Rewizyjna poprzedniej kadencji z dużym zaangażowa-
niem i dbałością zajęły się tym tematem. Najważniejszym 
wnioskiem Komisji Rewizyjnej w protokole pokontrolnym 
z 30 kwietnia 2014 było stwierdzenie, że: „należy opracować 
Strategię Promocji Miasta, w oparciu o którą powinny być 
planowane wydatki na promocję. Zdaniem Komisji skutecz-
na, nowoczesna promocja miasta (…) musi oprzeć się na do-
konaniu analizy wyjściowej miasta, określeniu celów i adre-

satów, do których ma docierać oraz wybraniu 
form promocji.” I właśnie KEKiS podjęła dysku-
sję nad tym zagadnieniem po to, by Urząd Miasta 
mógł przygotować spójną, racjonalną i aktualną 
politykę promocji. Na podstawie konkretnego 
planu promocji Puszczykowa powinny zostać 
opracowane szczegółowe projekty zawierające 
cele i metody podejmowanych działań promocyj-
nych, koszty, terminy i osoby bezpośrednio odpo-

wiedzialne za realizację projektu, a to spowoduje, że promo-
cja naszego miasta będzie bardziej skuteczna, a pieniądze na 
nią przeznaczane wydawane efektywnie i przedmiotowo. 
Dlatego tak ważne jest podjęcie tego zagadnienia i wspólne 
działanie na rzecz stworzenia w Puszczykowie strategii roz-
woju miasta, dostosowanej do warunków i realiów naszej 
miejscowości.

Na razie zadanie jest w fazie opracowań, tak by mogło 
konkretnie pojawić się w budżecie miasta na przyszły rok. 
Wspólnie, pani radna Dorota Łuczak – Dydowicz i ja, podję-
łyśmy się koordynacji przygotowań do opracowania takiego 
planu, przy pomocy fachowców. Ktoś mógłby zapytać po co 
to wszystko? Mogę krótko odpowiedzieć: po to, by nie trwo-
nić pieniędzy podatników na działania promocyjne pozba-
wione jasno określonej idei i celu, skierowane nie wiadomo 
do kogo i po co albo adresowane tylko do jednej grupy i nie-
przynoszące możliwych rezultatów. Jak to w życiu bywa – 
bez namysłu daleko się nie zajdzie.

Małgorzata Szczotka
przewodnicząca KeKiS i wiceprzewodnicząca Kr

PIKNIK ROdZINNy NAd WARTą W PuSZCZyKOWIE
W sobotę, 15 sierpnia br. w godzinach 12–17 na przystani kajakowej w Puszczykowie, odbędzie się 
kolejny Piknik Rodzinny nad Wartą. 

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w rodzinnych rozgrywkach o tytuł SUPER RODZINKI, w których zwycięstwo 
będzie zależało od zaangażowania wszystkich jej członków. Ta Rodzina, która łącznie zdobędzie najwięcej punktów 
zostanie nagrodzona Pucharem Puszczykowa dla Super Rodzinki! 

Ponadto w programie różnorodne atrakcje, gry i zabawy nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych, będą to między 
innymi konkursy muzyczne. Na zakończenie odbędzie się koncert grupy coverowej GOLD, która zagra hity od lat  
70-tych, po obecne nowości. Zapraszamy!
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O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza miasta Puszczykowa
o ponownym 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 przestrzennym 
(Dz. U. z 2015 r, 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 2013 r, poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr 323/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 września 2014 r. 
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Po-
znańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 – w dwóch etapach A i B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 21.07.2015 r. do 18.08.2015 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 
18.08.2015 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 termi-
nie do dnia 7.09.2015 r.

 Burmistrz miasta Puszczykowa 

JAK ZdOByć uNIJNE FuNduSZE ?
24 czerwca 2015 r. w urzędzie Miasta Puszczykowo odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości 
pozyskania środków finansowych na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich 
na lata 2014-2020. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszego Miasta, 
którzy licznie przybyli do sali sesyjnej urzędu.

Podczas spotkania zostało m.in. przedstawione wsparcie 
przewidziane dla przedsiębiorców w ramach: Lokalnej Grupy 
Działania „PROGRES”, Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Ope-
racyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Poniżej przekazujemy główne źródła informacji na te-
mat dostępnych dla przedsiębiorców z naszej Gminy fundu-
szy UE.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl – strona Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie;

www.wrpo.wielkopolskie.pl – strona Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu;

www.lgdprogres.pl – strona Lokalnej Grupy Działania 
„PROGRES” Komorniki-Puszczykowo.

Jednocześnie informujemy, iż ankiety dla przedsiębior-
ców z obszaru LGD „PROGERES”, o których była mowa na 
spotkaniu ukażą się wkrótce na stronie internetowej LGD 
„PROGRES” oraz na stronie internetowej Puszczykowa.

Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, 
które w największym stopniu przyczynią się do poprawy ja-
kości życia mieszkańców oraz do napisania przez LGD PRO-
GRES Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2020 w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Leader dla 
obszaru Komorniki – Puszczykowo. (opr. red)
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inwestycje

DRogowE InwEstycjE 
Puszczykowianie, którzy w ostatnich dniach znaleźli 
się na ulicy Kochanowskiego mogli obserwować 
postęp prac związanych z budową tej ulicy. 

Po zakończeniu robót ta ulica zyska nową nawierzchnię 
z kostki typu pozbruk. Na całym, liczącym 370 metrów od-
cinku ulica będzie miała także obustronnie ułożony chodnik. 
W zakres inwestycji wchodzi także wykonanie dwóch bocz-
nych dojazdów do posesji oddalonych od głównego ciągu 
ulicy. Ponadto na ulicy Kochanowskiego zostanie zbudowana 
kanalizacja deszczowa, która zostanie włączona do systemu 
istniejącego na ul. Jastrzębiej. 

W lipcu zakończyły się też prace związane z budową no-
wej nawierzchni na ul. Kosynierów Miłosławskich (na od-
cinku od Nadwarciańskiej do ul. 3 Maja). Wymiana na-
wierzchni była konieczna ze względu na zły stan techniczny 
nawierzchni i jej podbudowy, szczególnie w miejscach, 
w których wcześniej prowadzone były roboty instalacyjne. 
Po zakończeniu prac okazało się, że konieczna jest także wy-
miana ok. 180 metrów bieżących krawężników. Wymiana 
dotyczy tylko odcinków, gdzie krawężniki były najbardziej 
zniszczone. Te prace zostały zlecone dodatkowo i zostaną 
zakończone do końca lipca.

Nową nawierzchnię zyskała także ścieżka rowerowa bie-
gnąca wzdłuż ulicy Wczasowej. W maju ekipy drogowców 
testowały na niewielkim odcinku metodę renowacji pozwala-
jącą na usunięcie ze ścieżki korzeni wybrzuszających na-
wierzchnię bitumiczną. Metoda okazała się skuteczna i w lip-
cu zlecono wykonanie naprawy około 500 metrowego odcin-
ka, począwszy od skrzyżowania ul. Wczasowej z ul. A. Mi-
ckiewicza. Pozostały odcinek będzie naprawiony w przyszłym 
roku. red

nowE lamPy na PRZystanI Na nadwarcańskiej przystani kajakowej na Niwce 
zamontowano już nowe lampy. 

Dwa aluminiowe słupy z oprawami stanęły blisko brzegu 
dając oświetlenie m.in. znajdującego się tam pomostu i slipu 
do spuszczania i wciągania łodzi na wodę. W związku z ni-
skim stanem wody dołożono także kilka betonowych elemen-
tów podjazdu, dzięki czemu naczepa z łodzią może bezpiecz-
nie wjechać do Warty. Na słupach zamontowano także spe-
cjalne skrzynki z licznikami i gniazdkami elektrycznymi 
o napięciu 220 V, gdzie żeglarze i kajakarze mogą podłączyć 
urządzenia elektryczne. Z uwagi na to, że jest to teren zalewo-
wy konieczny był wybór rozwiązania „odpornego” na wodę. 

Jaśniej będzie także na ul. Radosnej i Konopnickiej. Tam 
zostanie z kolei zamontowanych 7 lamp oświetlenia uliczne-
go. red

Ulica Kochanowskiego

Ulica Kosynierów Miłosławskich

Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wczasowej



RECITAL MARTy hANFOWEJ
29 lipca 2015 r. o godz.19.00 w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie, 
ul. dworcowa 16 wystąpi Marta hanfowa śpiewaczka operowa z czeskich Lidic.

Artystka jest laureatką Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w Cita di Vasto we Wło-
szech. Koncertowała na słynnych scenach teatralnych w Albanii, w Serbii, w Bośni, w Her-
cegowinie i Włoszech. 

W programie usłyszymy: Ave Maria, Stile Nacht, Lásko, Bože lásko, Cechy krasne, Cechy 
me oraz utwory A. Dworzaka. Akompaniament: Martin Fila – pianista, Jan Keller – skrzypce 

Na koncert zapraszają organizatorzy: Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP. red

lEtnIE koncERty oRganowE
W kościele parafialnym pw. Matki Boskiej 
Wniebowziętej przy ul. Kościelnej w Puszczyko-
wie trwają koncerty organowe w ramach IX 
Edycji Letnich Koncertów Organowych.

Miłośników muzyki czekają jeszcze trzy koncerty:
26.07.2015 r. – godz. 19.00 – Ignacy Michiels (Belgia)
 9.08.2015 r. – godz. 19.00 – Dominik Łukaszewski (Polska)
23.08.2015 r. – godz. 19.00 – Michael Schönhite (Niemcy) 

Wstęp na koncerty jest wolny.

Pasje Młodych czytelników 
W czasie wakacji zapraszamy 
wszystkich mieszkańców 
Puszczykowa do obejrzenia 
nowej wystawy prac 
w Wypożyczalni dla dzieci 
w Bibliotece Miejskiej. 

Autorką jest Justynka Kasprzak – mała dziewczynka o wielkim 
talencie. Prace sześcioletniej artystki wzbudzają zainteresowanie 
niezwykłą barwą, dokładnością, estetyką i pomysłowością wyko-
nania. Tematyka prac to głównie zwierzęta, ale nie tylko. Justynka 
zachęca również do czytania swoich ulubionych książek. BMCAK

PółKOLONIE Z LEGO
17 sierpnia br. na terenie Centrum Animacji Kultury 
w Puszczykowie, przy ul. Wysokiej 1 rozpoczną się 
półkolonie pod hasłem Olimpiada. 

Podczas półkolonii trwających do 21 sierpnia br. dzieci 
będą mogły kreatywnie spędzić czas na zabawie i edukacji 
poprzez budowanie z klocków Lego. W programie, oprócz 
zajęć ze specjalnie przygotowanymi zestawami klocków, 

WERNISAż SZóSTOKLASISTóW W CAK-u
15 czerwca w Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury 
w Puszczykowie zorganizowano wernisaż prac plastycznych wykonanych przez uczniów 
klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie. 

Wystawa jest zwieńczeniem trzeciej już edycji 
projektu „Wernisaż”, który prowadzą panie: Hali-
na Sobolewska (nauczycielka plastyki) i Katarzy-
na Szymkowiak (polonistka). W tym roku projekt 
odbywał się pod hasłem „Czarne na białym”. 

W trakcie lekcji plastyki oraz w ramach kół-
ka plastycznego szóstoklasiści wykonali mnó-
stwo pięknych prac plastycznych w różnych 
technikach i formatach. Podziw oglądających 
wzbudzały pomysłowością oraz precyzją wyko-

nania. Drugą część projektu stanowiły występy 
artystyczne dzieci: skecz aktorsko-wokalny pt. 
„Z ławki szkolnej”, taniec białoczarny, taniec 
solowy Zuzi oraz występ mimów, prezentują-
cych cechy charakterystyczne mieszkańców 
państw europejskich. Różnorodne talenty szó-
stoklasistów zachwyciły wszystkich obecnych 
gości, wśród których był m.in Burmistrz Andrzej 
Balcerek. Życzymy dalszych sukcesów i wielu 
takich miłych spotkań. BMCAK

dzieci będą też bawić się na świeżym 
powietrzu brać udział w animacjach te-
matycznych. Półkolonie skierowane są 
do dzieci w wieku 6-12 lat i odbywać 
się będą w 12 osobowych grupach, 
w godzinach: 10 – 14. W trakcie zajęć 
dzieci otrzymają także podwieczorek.

Zapisy drogą milową na: biuro.bricks4kidz.com oraz te-
lefonicznie pod nr: 61 30 70 444, cena 295 zł od dziecka. 

Informacje także na stronie: www.bricks4kidz.com.pl



Puszczykowo świętowało
Wystrzał z głośnej wiwatówki Mosińsko-Puszczykow-
skiego Bractwa Strzeleckiego tradycyjnie oznajmił 
wszem i wobec, iż święto Puszczykowa czas zacząć. 

Na tegoroczne Dni Puszczykowa ze sceny zapraszał Burmistrz 
Miasta Andrzej Balcerek. Obok niego pojawili się także goście ze 
Szklarskiej Poręby oraz przedstawiciele Rady Miasta Puszczykowa. 
Pierwszym punktem programu był występ Teatru Krokodyl z Po-
znania. Aktorzy zaprezentowali spektakl dla najmłodszych pt. „Mor-
ska opowieść”. Tuż po nich scena należała do baletnic z grupy pani 
Margot Lampy-Słabosz oraz do dzieci zgłębiających sztukę tańca 
z panem Adrianem Rzetelskim. Po rocznej przerwie mieszkańcy 
Puszczykowa i ich goście wysłuchali również koncertu finalistów 
konkursu „Festiwal Małolata”, organizowanego przez panią Miro-
sławę Przybylską ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się występ dzieci goszczą-
cych w domach puszczykowskich rodzin w ramach projektu Brave 
Kids (o ich występach piszemy także na str. 28). Grupy z Estonii, 
Ukrainy i Indii zaprezentowały oryginalny folklor prosto z ich 
państw. W trakcie całej imprezy Stowarzyszenie Mondo Kolektiv 
oraz Stowarzyszenie Charytatywne ROKPA Polska przeprowadziło 
zbiórkę publiczną, której celem była pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi 
w Nepalu oraz wsparcie edukacji dzieci w tybetańskiej części Chin.

Następnie poznański folklor zaprezentowała kapela Zza Winkla.
Gromkie brawa usłyszała grupa pań tańcząca zumbę, na co 

dzień trenująca pod okiem instruktorki Manueli Mazurek w Biblio-
tece Miejskiej Centrum Animacji Kultury. W święto miasta nie 
mogło zabraknąć akcentu rockowego. Zespoły tworzone przez 
mieszkańców Puszczykowa: Bilokacja, Chili Monkey oraz Mad 
Hatters zgromadziły sympatyków mocniejszego brzmienia. 

Pierwszą gwiazdą wieczoru był zespół Skaldowie. Utwory takie 
jak „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”, „Z kopyta kulig 
rwie”, czy „Prześliczna wiolonczelistka” bawią już kolejne pokole-
nie. Grupa w tym roku obchodzi swój jubileusz pięćdziesięciolecia 
pracy na scenie. Z tej okazji Burmistrz Miasta Puszczykowa oraz 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie wręczyli artystom 
ogromny kosz kwiatów ufundowany przez kwiaciarnię „Chimera”.

Kulminacyjnym momentem tegorocznych Dni Puszczykowa 
był koncert zespołu Bracia. Ich ostatni album „Zmienić zdarzeń 
bieg” uzyskał status Złotej Płyty, a piosenki z tej płyty podbiły 
wszystkie możliwe listy przebojów. Koncert w Puszczykowie był 
widowiskiem pełnym żywej, rockowej energii, któremu towarzy-
szyła efektowna oprawa.

Tradycyjnie świętu miasta towarzyszyły rywalizacje sportowe. 
Rozgrywki rozpoczęły się już 30 maja i trwały do 20 czerwca, a ich 
zwycięzcy otrzymali na scenie puchary i nagrody.

Z okazji Dni Puszczykowa Polski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych Oddział Mosina, pod patronatem Burmistrza Andrze-
ja Balcerka, przeprowadził lot gołębi pocztowych, z miejscowości 
Nienburg w Niemczech. Wracające do „domów” gołębie musiały 
pokonać dystans – średnio 540 km. Dla hodowców z Puszczykowa 
lot ten był lotem o mistrzostwo Puszczykowa. W trakcie imprezy 
trójce najlepszych wręczono puchary i nagrody.

Nagrody zostały wręczone również uczniom szkół podstawo-
wych i gimnazjum – laureatom konkursu plastycznego pt. „Moje 
ulubione miejsce w Puszczykowie”. Konkurs ogłoszony został 
przez Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącą Rady Miasta z oka-
zji obchodów 25-lecia samorządności w Puszczykowie.

Podczas obchodów święta miasta wręczony został po raz drugi 
„Laur Puszczykowa”. Nagroda ma charakter honorowy i jest lokal-
nym wyróżnieniem. Może być przyznawana osobom fizycznym, 
prawnym, oraz innym podmiotom, aby w ten sposób docenić ich 
zasługi na rzecz promowania Miasta Puszczykowa. W tym roku laur 
trafił do państwa Bogumiły i Jacka Błaszkowiaków (zdjęcie-wyżej).

Kolejną tradycją Dni Puszczykowa jest prezentacja organizacji 
pozarządowych działających na terenie miasta. W tym roku mieli-
śmy okazję zapoznać się z pracą: Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów, Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, 
Stowarzyszenia Aktywne Puszczykowo. Do puszczykowskich or-
ganizacji dołączyli też przedstawiciele miasta partnerskiego – 
Szklarskiej Poręby, promujący Karkonosze. 

Jak w ubiegłych latach, w obchodach święta miasta wzięli 
udział przedstawiciele Szpitala w Puszczykowie im. prof. S.T. Dą-
browskiego S.A. W namiocie tej placówki wszyscy chętni mogli 
sobie zmierzyć poziom cukru i ciśnienie krwi. Oczywiście Organi-
zatorzy zadbali również o najmłodszych mieszkańców naszego mia-
sta. Od południa do godz. 19 dostępne były m.in. darmowe zamki-
-dmuchańce, zabawy interaktywne oraz malowanie buziek. Wystę-
pom scenicznym towarzyszył smakowity zapach potraw z grilla 
i innych dań, a także tradycyjnie darmowa grochówka. Najmłod-
szych kusiła wata cukrowa oraz stragany z kolorowymi różnościami.

Kolejna atrakcja czekała na płycie Rynku. Fundacja Romanow-
skich powołana, aby chronić przed zniszczeniem i zapomnieniem 
zabytkowe pojazdy samochodowe, motocykle i inne przedmioty 
związane z techniką zaprezentowała kilka modeli ze swojej kolek-
cji. Mieszkańcy podziwiali m. in. Syrenę 102 z 1963 r., traktor 
URSUS C451 z 1956 r., skuter OSA M50 z 1963 r. oraz pojazd 
bojowy BRDM z 1980 r. (o działaniach Fundacji i jej planach na-
piszemy szerzej w kolejnym wydaniu Echa Puszczykowa).

Świętowanie w mieście nie zakończyło się w sobotę. Na nie-
dzielę przewidziane zostały inne atrakcje sportowe. Już 6 rano roz-
poczęły się zawody wędkarskie nad Wartą (piszemy o nich na str. 
23), a o 12 wyruszył Rajd Rowerowy Szlakami WPN. Na uczest-
ników w połowie trasy czekało ognisko z kiełbaskami, konkursy 
dla dzieci i dorosłych i wiele innych atrakcji.

Burmistrz Puszczykowa oraz organizatorzy serdecznie dzię-
kują wszystkim, którzy włączyli się w świętowanie tegorocz-
nych Dni Puszczykowa: dzieciom i dorosłym występującym na 
scenie, organizacjom oraz stowarzyszeniom pozarządowym, 
firmom i sponsorom, którzy swoją obecnością uświetnili dni 
naszego miasta. 

Słowa podziękowania kierujemy także do wszystkich osób 
z obsługi technicznej za ich nieocenioną pomoc oraz do służb 
mundurowych: Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej 
i Policji, za czuwanie nad bezpieczeństwem i spokojem w trak-
cie imprezy. Dziękujemy za wspólną zabawę. n
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ćwierćwiecze samorządności to doskonała okazja, aby 
świętując jubileusz 25. lecia powrotu do demokracji 
podziękować wszystkim, którzy o nią walczyli i tworzyli 
ją od podstaw w nowej polityczno-gospodarczej 
rzeczywistości. W Puszczykowie uroczystości związane 
z tym szczególnym jubileuszem odbyły się 12 czerwca 
na Rynku. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się byli włodarze mia-
sta, byli i obecni radni Rady Miasta, pracownicy Urzędu 
Miejskiego oraz osoby, które przyczyniły się do ponownego 
wprowadzania w naszym kraju „prawdziwej demokracji”. 

Jednym z ważniejszych punktów programu puszczykow-
skich uroczystości było wręczenie nagrody „Zasłużony dla 
Miasta Puszczykowa”. Tegorocznym laureatem został Pan Lu-
dwik Madej. Tego dnia wyróżniono także wiele osób zasłużo-
nych dla rozwoju puszczykowskiej samorządności. Statuetki, 
dyplomy i wiązanki kwiatów z rąk Burmistrza Andrzeja Bal-
cerka i Przewodniczącej Rady Miasta Małgorzaty Hempowicz 
odebrały osoby społecznie zaangażowane, radni Rady Miasta, 
którzy pełnili lub pełnią mandat minimum trzy kadencje oraz 
czynni pracownicy samorządowi i pracownicy Urzędu Miej-
skiego, którzy przepracowali w nim 25 lat. Zgromadzeni wy-
słuchali także streszczenia dziejów samorządności w Puszczy-
kowie, autorstwa radnego Macieja Krzyżańskiego, odczytane-
go przez gościa obchodów – Wojciecha Ewicza, pełniącego 
przez wiele lat funkcję wiceburmistrza naszego miasta.

Na scenie zobaczyliśmy też młodych, zdolnych puszczy-
kowskich artystów: Katarzynę Ratajczak, Martę Mazurek 
oraz Tadeusza Bogusza, którzy swoimi występami uświetnili 
uroczystość. n

Puszczykowianie: Bogdan Klepas 
i Janusz Pałubicki za wybitne zasługi 
w działalności na rzecz przemian demo-
kratycznych w Polsce, zostali uhonorowa-
ny Krzyżem Wolności i Solidarności. Od-
znaczenia wręczali prezes Instytutu Pa-
mięci Narodowej Łukasz Kamiński i Wo-
jewoda Wielkopolski Piotr Florek. 

Ustanowiony w 2010 roku Krzyż Wol-
ności i Solidarności jest polskim odzna-
czeniem państwowym nadawanym przez 
Prezydenta RP działaczom opozycji wo-
bec dyktatury komunistycznej w PRL.
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CZAS SPOTKAń 
W CENTRuM EKOINFO
W ostatnim czasie Centrum EkoInfo miało przyjemność 
gościć u siebie dwie grupy na prezentacji „Letnisko 
Puszczykowo”. Pierwszą z nich były dzieci ze szkoły 
podstawowej. W trakcie oglądania prezentacji 
trzecioklasiści wykazywali ogromne zainteresowanie 
dziejami naszego miasteczka. 

Wiadomości o atrakcjach dawnego letniska wywołały 
żywą dyskusję wśród dzieci. Wielu z młodych uczestników 
wyraziło również chęć udziału w letnich spacerach „Z histo-
rią w tle” organizowanych przez Centrum EkoInfo.

Wyjątkowymi gośćmi były panie z Francji wraz z człon-
kami Stowarzyszenia Puszczykowo-Chateaugiron oraz Radni 
naszego miasta i Pan Burmistrz. Również oni z zainteresowa-
niem obejrzeli naszą prezentację. Duże wrażenie na naszych 
francuskich gościach wywarły historyczne zdjęcia dawnej 
restauracji Leśna oraz dawnego domu wypoczynkowego 
Lech. Przy okazji dziękujemy panu radnemu Filipowi Rygle-
wiczowi za sprawne tłumaczenie. Po południu mieliśmy 
przyjemność towarzyszyć grupie w wyprawie do Kórnika, 
gdzie oprowadziliśmy ich po Arboretum – można było wów-
czas podziwiać jeszcze pięknie kwitnące różaneczniki.

Na początku czerwca braliśmy udział w Festynie Zdrowie 
„Aktywnie i smacznie po zdrowie!” organizowanym przez 
licealistów z Zespołu Sanitas. Na festynie prezentowaliśmy 
foldery przyrodnicze oraz mapy ze szlakami pieszymi, rowe-
rowymi i nordic walking, zachęcającymi do aktywności fi-
zycznej w naszej okolicy. Jeszcze raz dziękujemy uczniom 
oraz ich opiekunce – pani Mirce Szymaniak, za zaproszenie.

W ostatnim czasie pomagaliśmy również w organizacji 
przejazdu parowozu z okazji Dnia Dziecka w Puszczykowie. 
Dzięki uprzejmości pana Mateusza Krześlaka ponownie zo-

staliśmy zaproszeni do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Nie-
mal 140 sprzedanych biletów świadczy o wielkim zaintereso-
waniu mieszkańców Puszczykowa tą atrakcją. Dlatego już 
teraz pragniemy Państwa zaprosić na przejazd „Marcinkiem”, 
który odbędzie się 11 listopada.

Z końcem czerwca przeprowadziliśmy w dwóch puszczy-
kowskich przedszkolach zajęcia dla Przyjaciół Pszczół. 
Ogromne zainteresowanie i zaangażowanie dzieci pozwala 
wierzyć, że przyszłość tych owadów jest jednak w dobrych 
rękach. W tym miejscu przypominamy, że Centrum EkoInfo 
poza działalnością informacyjną zajmuje się również eduka-
cją ekologiczną. Chętne grupy mogą się zgłaszać przez cały 
rok do naszego punktu. Nie mogło nas również zabraknąć na 
Dniach Puszczykowa. Stoisko nasze cieszyło się sporym za-
interesowaniem, a wiele osób odwiedziło nas później w na-
szej siedzibie. Wszystkich, którzy nie mogli dotrzeć na Dni 
Puszczykowa informujemy, że dzięki uprzejmości przedsta-
wicieli Szklarskiej Poręby, dysponujemy wieloma nowymi 
ciekawymi materiałami z Karkonoszy – idealnymi na waka-
cyjne górskie wyprawy! Zachęcamy do odwiedzin naszego 
punktu. Przypominamy, że znajdujemy się w budynku na-
stawni przy stacji Puszczykowo. Anna Polaszczyk

dRużyNA SuPRMóZGóW
Zanim rozpoczęły się wakacje drużyna Supermózgów 
z 6a, po przejściu szkolnych eliminacji, wybrała się do 
Szczodrzykowa, by godnie reprezentować swoją 
szkołę. 

Walka była zacięta, a emocje sięgały zenitu. Pytania 
z siedmiu dziedzin (j. polski, matematyka, mity i legendy, 
świat, sport, historia, przyroda) znacznie „wybiegały” poza 
podstawę programową. Kto nie oglądał skoków oraz meczów 
piłki nożnej, siatkówki…, kto nie jest na bieżąco z wiado-
mościami…, kto nie obcuje z przyrodą, ten nie miał żadnych 
szans… Marta, Ola, Nina i Marcin walczyli dzielnie jak lwy. 
I oto mamy medale, dyplomy, prezent dla szkoły… ale prze-
de wszystkim mamy wspomnienia – kolejny element ukła-
danki przedstawiającej więź młodych ludzi, która zrodziła się 
w SZKOLE PRZYJACIÓŁ. red 
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Trzecioklasiści z Gimnazjum nr 1 tradycyjnie za wyniki w nauce nagradzani są statuetkami „Albercika”. W tym 
roku szkolna społeczność przyznała też Honorową Statuetkę Albercika Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi, za 
jak napisano na dyplomie „ogrom wkładu w rozwój Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie im. Alberta Einsteina oraz 
w szczególności za rozumienie potrzeb młodego pokolenia”.

Drugiego Albercika otrzymała pani Agnieszka Jagiełło.
Z kolei w Szkole Podstawowej nr 1 podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego burmistrz A. Balcerek 

wręczył nominację na kolejną kadencję „dyrektorowania” dotychczasowej dyrektor pani Ewie Budzyńskiej. 
Zakończenie roku szkolnego zawsze jest okazją do nagrodzenia uczniów, którzy całorocznym trudem zapra-

cowali na świadectwa z wysokimi średnimi oraz sportowców, którzy godnie reprezentowali swoje szkoły i Pusz-
czykowo na wielu sportowych arenach, a zapewniamy, że takich nie brakowało.

Korzystając z okazji dyrektorzy szkół oraz nauczyciele podziękowali również rodzicom uczniów, którzy najaktyw-
niej włączali się w życie szkolnej społeczności. Uczniowie zrewanżowali się wszystkim występami artystycznymi.

Wszystkim uczniom puszczykowskich szkół życzymy udanych, wesołych i przede wszystkim bezpiecznych 
wakacji. red

Już MAJą WAKACJE
26 czerwca br. dla wszystkich uczniów zabrzmiał ostatni w tym roku 
szkolnym dzwonek. Tradycyjnie w każdej z puszczykowskich placówek 
oświatowych szczególnie uroczyście żegnano uczniów ostatnich klas 
opuszczających mury szkolne. W szkołach podstawowych uczniów klas 
szóstych, a w gimnazjach trzecioklasistów. 

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 1

Gimnazjum nr 1

Gimnazjum nr 2

Wręczenie nominacji dyr. E. Budzyńskiej

Wręczenie Honorowej Statuetki Albercika
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W tym roku z okazji dnia dziecka, za namową 
samorządu uczniowskiego, wybraliśmy się w podróż 
dookoła Europy. Każda klasa zaprezentowała 
najważniejsze informacje o wylosowanym kraju, 
nauczyła magicznych słów w danym języku. 

Na początku wraz z IIIa przenieśliśmy się do Wiel-
kiej Brytanii, gdzie powitała nas Królowa Elżbieta 
i zagraliśmy w piłkę nożną, następnie zatańczyła i zaśpie-
wała dla nas po francusku klasa IIIb, potem za sprawą 
IIa znaleźliśmy się w Szwecji, gdzie Pipi Pończoszanka, 
bohaterka książki Astrid Lindgren, przeczytała frag-
ment opowiadania o sobie, a IIb zaprezentowała kilka 
scenek z życia codziennego i zaśpiewała o hiszpańskiej 
sardynce, na zakończenie od IIIc dowiedzieliśmy się 
ciekawostek na temat naszych zachodnich sąsiadów 
i usłyszeliśmy piosenkę, którą ci uczniowie zaśpiewali jak 
rodowici Niemcy. Po pląsach i harcach na sali gimna-

PIRACKA NOC NAuKOWCóW „u LEśNyCh PRZyJACIół”

„…BO WSZySTKIE dZIECI 
NASZE Są…”

stycznej, organizatorki Agata Akuszewska i Katarzyna 
Knap-Idziak zaprosiły nas do wykonania ostatniego 
zadania tego dnia – narysowania flagi prezentowanego 
państwa na boisku szkolnym. Każdy z nas uznał ten 
dzień za bardzo udany! Milena Taratajcio 

W ciągu pobytu dzieci w przedszkolu staramy się 
wyposażyć je w wiedzę i umiejętności, które będą  
im potrzebne w życiu codziennym i przygotują  
do podjęcia nauki w szkole. 

Chcielibyśmy również, by opuszczając przedszkole zabra-
ły ze sobą ogromny bagaż miłych wspomnień. Jednym z nich 
być może będzie uroczystość zakończenia pobytu w naszym 
przedszkolu. Najstarsze dzieci z „Zerówek” miały w tym 
roku przyjemność nocowania w przedszkolu. 

Dla naszych Absolwentów przygotowaliśmy wiele atrak-
cji. Było poszukiwanie „skarbu Piratów” z różnymi zadania-
mi do wykonania, „noc naukowców” z ciekawymi ekspery-
mentami. Po pysznej kolacji wyruszyliśmy na nocny spacer 
z latarkami, a później odbyła się prawdziwa dyskoteka oraz 
nocne kino.

Po pełnym wrażeń i emocji dniu wszystkie dzieci skiero-
wały się na leżaczki do swoich „przytulanek”. Żadne dziecko 
nie płakało, przebywało przecież w dobrze znanym mu przed-
szkolu i pod opieką swoich pań. Wielka przygoda i test na 
samodzielność zakończyła się sukcesem. Dla niektórych 
dzieci była to pierwsza noc bez mamy i taty, ale za to z kole-
żankami i kolegami.

Rano wszyscy niecierpliwie czekali na „Dyplom Pirata ” 
– w końcu nocowanie bez rodziców to wielka sztuka, wyma-
gająca potwierdzenia na papierze.

Dzieci całe i szczęśliwe wróciły ze swymi rodzicami do 
domu zabierając ze sobą miłe wspomnienia. Oczywiście nie 
udałoby się tak wspaniale wszystkiego przygotować, gdyby 
nie rodzice, którzy z wielkim zaangażowaniem pomogli zor-
ganizować tę wyjątkową imprezę . Wszystkim bardzo dzię-
kujemy. 

Nauczycielki „Zerówek” 
Niepubliczne Przedszkole nr 3, „leśni Przyjaciele”
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TAKIEJ RyWALIZACJI JESZCZE NIGdy NIE ByłO!!!
10 czerwca, teren Parafii św. Józefa w Puszczykowie, już od wczesnych 
godzin porannych opanowali prawdziwi Strongmani. 

Wspaniali ludzie, a w zasadzie praw-
dziwi Tytani – najsilniejsi na świecie! 
Ci, którzy codziennie i niezmiennie 
„biorą się z życiem za bary” – dosłow-
nie i w przenośni…

Dzień wcześniej zaczęliśmy na do-
bre martwić się, czy pogoda nie spłata 
nam figla. Strugi deszczu lejące się 
z nieba nad Puszczykowem wzbudziły 
w nas poważne wątpliwości… Czy to 
się w ogóle może udać? 

14 wielkopolskich placówek, zapro-
szeni goście, atrakcyjne nagrody i dy-
plomy … Wszystko, niby dopięte 
„na ostatni guzik” – tylko ten deszcz… 

Środa przywitała nas ostatecznie 
pięknym i bezchmurnym niebem. Le-
piej być nie mogło! I prawdziwy ka-
mień spadł nam z serca!

W tegorocznych Zmaganiach Siła-
czy, które od 2006 roku organizuje nasz 
Dom Pomocy Maltańskiej udział wzięli 
niepełnosprawni zawodnicy z Warszta-
tów Terapii Zajęciowej w Swarzędzu, 
Konarzewie, Otuszu, Owińskach, Bara-
nowie, Drzązgowie, Murowanej Gośli-
nie, Pomoc Maltańska w Poznaniu, Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy 
w Kórniku, Dziennego Ośrodka Ada-
ptacyjnego w Poznaniu oraz Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Wsparcia w Swa-
rzędzu. No i oczywiście –w roli gospo-
darzy – zawodnicy z Domu Pomocy 
Maltańskiej.

 W tym roku, oprócz Strongmanów 
gościliśmy: Wicestarostę Tomasza Łu-

bińskiego, Zygmunta Jeżewskiego – 
Członka Zarządu Powiatu w Poznaniu, 
Elżbietę Bijaczewską – Dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu, Andrzeja Balcerka – Burmi-
strza Miasta Puszczykowa, Proboszcza 
Parafii p.w. św. Józefa – ks. Marka Smy-
ka, Karola Majewskiego – Kierownika 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Puszczykowie, Dorotę Rojewską – 
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Puszczy-
kowie, Beatę Cierzniak – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczyko-
wie, Renatę Kulkę – Wicedyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie 
oraz Filipa Ryglewicza – Radnego Mia-
sta Puszczykowo.

I wraz ze środowym, słonecznym i… 
suchym porankiem pojawił się prawdzi-
wy wysiłek – Spacer Drwala, Dramat 
Barmana, Koła Apollina, Sprinter, Nosi-
dło i Przerzucanie Opony – konkurencje, 
które okazały się nie tylko sprawdzia-
nem siły i wytrzymałości fizycznej dla 
wielu zawodników. Aby prawdziwie 
zwyciężyć, nasi Siłacze musieli wykazać 
się niebywałą wolą walki, chęcią uczci-
wej i „zdrowej rywalizacji”, pragnieniem 
pokonania swoich indywidualnych ogra-
niczeń, a nawet własnej niemocy… Po-
mimo wszystko i wbrew wszystkiemu!

Osoby kibicujące nie mogły oprzeć 
się wrażeniu, że sportowcy naprawdę 
dali z siebie wszystko! Kilka „wywro-
tek” zostało zaliczonych; kilka plastrów 
zostało założonych; kilka dotychczaso-
wych rekordów zostało poprawionych. 

W konkurencji Przerzucanie Opony 
młodzież z Jastrowia okazała się nie-
zrównana! (poprawiła nawet swój ubie-
głoroczny rekord), natomiast w konku-
rencji Nosidło debiutanci z Murowanej 
Gośliny naprawdę pokazali, na co ich 
stać!!

Były łzy szczęścia i łzy rozpaczy – 
niczym w olimpijskich zmaganiach…

Normalne życie sportowca… Wzlo-
ty i upadki, z którymi trzeba umieć się 
zmierzyć…

Wszystkie ekipy – niezależnie od 
stopnia wycieńczenia, mogły wypróbo-
wać swych sił w konkurencjach zdecy-
dowanie rozrywkowych – czekały na 
nich: Rodeo Kiełbasa, Gladiator, Siło-
mierz Kopacz i Siłomierz Młot. Kilka 
minut dla relaksu…

Przez cały czas trwania Zawodów 
Malta Strong – nasi Siłacze mogli li-
czyć na rewelacyjny doping i coś dla 
regeneracji sił – ciasto oraz na prawdzi-
wy poznański „konkretny obiad”. 

Wreszcie nadszedł moment szcze-
gólnie oczekiwany – sędziowie ogłosili 
wyniki! Przecież każdy chciał wygrać, 
każdy chciał być najlepszy i najsilniej-
szy!! Każdy dał z siebie wszystko..., 
a może jeszcze więcej.

Uroczystego wręczenia dokonał An-
drzej Balcerek – Burmistrz Miasta 
Puszczykowo oraz Elżbieta Bijaczew-
ska – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Z okazji 10. edycji Zmagań Siłaczy 
w Puszczykowie, burmistrz Puszczyko-
wa Andrzej Balcerek wylosował dla jed-
nej z ekip Strongmanów grill – ufundo-
wany przez Firmę LUMO Technika 
Grzewcza. Nagroda Specjalna trafiła do 
podopiecznych Dziennego Ośrodka 
Adaptacyjnego nr 1 w Poznaniu.

Tegoroczny projekt Zmagań Siłaczy 
został zrealizowany dzięki instytucjo-
nalnemu i finansowemu wsparciu Po-
wiatu Poznańskiego, Miasta Puszczyko-
wo, Zgromadzenia Ducha Świętego, 
Fundacji Polskich Kawalerów Maltań-
skich oraz Firmy LUMO Technika 
Grzewcza. 

Małgorzata Kaczmarek-łuczka 
Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie
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wydarzenie

hISTORIA FESTyNóW 
I ZABAW W LETNISKu 
PuSZCZyKOWO
W Puszczykowie mamy okres wakacyjny  
– czas zabaw i beztroski. A jak bawili się letnicy 
w przedwojennym Puszczykowie?

Na początku XX wieku poznaniacy przybywali tłumnie 
na wywyczasy (określenie wypoczynku w przedwojennej 
Polsce) do naszego miasta. W 1905 roku w restauracji Leśnej 
zorganizowano „zabawę w lesie z nocą włoską”, podczas któ-
rej odbył się „artystyczny koncert smyczkowy”. Imprezie 
towarzyszyły tańce, w tym „polonez z pochodniami”. Na tego 
typu atrakcje przybywały wielkie rzesze letników, które do-
skonale bawiły się przy muzyce, często granej z „jajem”. 
Wstęp na zabawy dla pań był bezpłatny, panowie musieli nie-
stety zapłacić – czyli tak samo jak na współczesnych impre-
zach tanecznych. Podczas zabaw ogrody restauracyjne były 
ozdabiane lampionami, co tworzyło niezwykłą, magiczną 
atmosferę.

Podczas festynów organizowano różne konkurencje dla 
pań i panów. Dla przykładu w roku 1910 zorganizowano dla 
pań turniej hula-hop oraz rzucanie piłki do tarczy. Dla panów 
było przewidziane strzelanie do tarczy oraz kulanie kręgli. Za 
udział w konkurencjach były przewidziane nagrody, np. „para 
młodych gołąbków wraz z sztucznie zbudowanym gołębni-
kiem”. Urządzano również loterie dla przybyłych letników, 
w których nagrody były przeróżne – od modnych ubrań, sty-
lowych rzeczy po „wylosowanie indyka i kilku innych ży-
wych okazów”. Takie rozrywki cieszyły się dużą popularnoś-
cią, właśnie ze względu na mnogość przeróżnych nagród, 
sponsorowanych przez największe sklepy kupców poznań-
skich. Wyniki – wraz z nazwą sponsora – były oczywiście 
publikowane w prasie. 

Nie zapominano również o dzieciach, dla których organi-
zowano liczne atrakcje w postaci tańców i zabaw dziecię-
cych. W końcu każdy rodzic podczas wakacji musi trochę 
odpocząć od swojej pociechy. Wielką popularnością wśród 
dzieci cieszył się polonez z chorągiewką. Restauratorzy orga-
nizowali także ciekawe zabawy ruchowe, jak np. wyścigi czy 
też rzucanie do celu. Przy restauracjach mieściło się wiele 
urządzeń dla dzieci, np. huśtawki. W 1914 roku do Letniska 
Silva sprowadzono nawet karuzelę oraz amerykańską kolej 
saneczkową.

Najbardziej efektowne zabawy odbywały się jednak na 
kąpielisku Rusałka. Tradycyjnie pod koniec czerwca organi-
zowano „Wianki nad Wartą”, którym towarzyszyły koncerty, 
zabawy taneczne i gry towarzyskie. Kulminacją wieczoru 
było puszczanie wianków na Warcie wraz z pokazem sztucz-

nych ogni, iluminacją brzegów rzeki oraz paradą oświetlo-
nych łodzi. Wiele imprez organizowanych na kąpielisku było 
filmowanych, a relacje puszczano w poznańskich kinach.

Zabawom towarzyszyły oczywiście trunki alkoholowe. 
Wielce zachwalane przez restauratorów było „piwo dobrze 
pielęgnowane”, m.in. bawarskie, krotoszyńskie i grodziskie. 
Można było również wypić wina reńskie, węgierskie i prze-
różne „likwory przednie”. W restauracjach można było sko-
rzystać ze „znakomitej ciepłej kuchni” (specjalnością były 
szparagi i zupa rakowa), „zimnych przekąsek”, „wybornej 
kawy”, „limoniady owocowej”, „mrożonych napojów” i lo-
dów. Restauratorzy inwestowali w specjalne piwnice, w któ-
rych trzymano lód od zimy (nie było wtedy prądu i lodówek) 
– dzięki czemu mogli sprzedawać w gorące lato schłodzone 
produkty.

 Zabawy odbywały się nawet w ostatnich dniach przed  
II wojną światową. Przywołał je we wspomnieniach Józef 
Miszewski który opisywał je w następujący sposób: „Ostat-
nim akordem zakończenia sezonu wczasowego była „Noc 
Wenecka” – tradycyjny dancing […] dnia 26 sierpnia 1939 
roku. Dancing ten szczególnie zachował się w pamięci szere-
gu mieszkańców Puszczykowa i gości z Poznania, to dlatego, 
że w większości na parkiecie dominowały mundury wojsko-
we [...]. Wspaniała zabawa osiągnęła [...] punkt kulminacyj-
ny, gdy nagle rozeszła się wśród gości wiadomość, że na 
bocznym torze, widocznym z lokalu, zatrzymał się pociąg 
pancerny a co za tym idzie, widmo nadciągającej wojny”. 

W czasie II wojny światowej nie można było już organi-
zować zabaw i festynów w Puszczykowie. Jednak liczne 
wspomnienia z tego okresu świadczą o tym, że Letnisko 
Puszczykowo było miejscem kultowym dla większości 
mieszkańców Poznania. Pewien klimat z tamtych lat prze-
trwał do dziś, a przedwojenne zabawy i festyny mogą stać się 
przykładem na przyszłość. Może kiedyś znowu odbędą się 
„Wianki nad Wartą”?

Maciej Krzyżański
członek Koła historycznego
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SENIORZy W WARSZAWIE 
22 czerwca br. 49-cio osobowa grupa seniorów, 
wyjechała na trzydniową wycieczkę krajoznawczą do 
Warszawy.

Znając z mediów realia komunikacyjne naszej stolicy, kie-
rowca autokaru Jacek Jóźwiak (firma Bobrowski-Trans 
z Puszczykowa) wykazał się niezwykłą zręcznością i znajo-
mością Warszawy, pokonując wszelkie przeszkody, dowożąc 
na czas swoich pasażerów do określonych miejsc i zabierając 
ich do kolejnych. We współdziałaniu z organizatorką wyciecz-
ki – Ewą Palm-Drobnik – wszystko „grało” jak w zegarku.

Pierwszego dnia w planie było przejście Traktem Królew-
skim, najbardziej reprezentacyjną arterią miasta. Poznanie 
Warszawy rozpoczęto spacerem Krakowskim Przedmieściem, 
jedną z najpiękniejszych ulic Warszawy. Po gruntownym re-
moncie ulica zmieniła się w szeroki deptak z wąską jezdnią 
pośrodku. Wzdłuż chodników umieszczono m.in. szklane 

sześciany z reprodukcjami obrazów XVIII-wiecznej Warsza-
wy pędzla Canaletta. Podczas zwiedzania Zamku Królewskie-
go, poznano jego długą, sięgającą XV wieku historię, cenne 
dzieła sztuki, oraz bogate wyposażenie wnętrz zamkowych. 

Kolejnym mijanym obiektem na tym szlaku, był pobernar-
dyński – XV-wieczny Akademicki Kościół św. Anny. Puszczy-
kowscy emeryci obejrzeli też pomnik Adama Mickiewicza, 
pokarmelicki Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny i św. Józefa Oblubieńca Bogarodzicy, kościół Wizytek 
i kościół św. Krzyża – górujący dwiema wysokimi wieżami 
nad Krakowskim Przedmieściem oraz Pałac Prezydencki (Na-
miestnikowski), Hotel Bristol, Pałac Potockich i wiele jeszcze 
innych ciekawych obiektów. Po przerwie, autokar zabrał 
uczestników do Muzeum Historii Żydów Polskich.

Następnego dnia zwiedzano Wilanów, letnią rezydencję 
królewską Jana III Sobieskiego, a później Pałac Belwederski, 
siedzibę Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, Łazienki Kró-
lewskie, pomnik Józefa Piłsudzkiego, Fryderyka Chopina, 
Jana III Sobieskiego i wiele innych. 

Podróżnicy spędzili drugi nocleg w Konstancinie Jezior-
na, położonym ok. 20 km na południe od centrum Warszawy. 
Na wieczornym wspólnym spotkaniu, jeden z seniorów Ja-
nusz Wesołowski, bardzo interesująco opowiadał o Warsza-
wie, o przebytej trasie, o zwiedzonych miejscach i nie tylko...

Trzeciego dnia wycieczki, autokar podwiózł grupę senio-
rów do Muzeum Powstania Warszawskiego, jednego z naj-
chętniej odwiedzanych miejsc Warszawy. 

Ostatnim miejscem zwiedzających Warszawę była zabyt-
kowa nekropolia Warszawy – Cmentarz Powązkowski, uzna-
ny za skarbnicę rzeźby i małej architektury, objęty ścisłą 
ochroną konserwatorską. Po przerwie na obiad, spacerze Par-
kiem Saskim do Grobu Nieznanego Żołnierza i zwiedzeniu 
Starówki nastąpił powrót do Puszczykowa. Nina Kubzdela

VENI, VIdI, SCOuT
12 czerwca na boisku przy SP nr 1 w Puszczykowie 
wyrosło miasteczko namiotowe. Przez dwa dni nasze 
miasto gościło uczestników XXIX Zlotu hufca Poznań-
Rejon Puszczykowo, który odbywał się pod hasłem 
„Veni, Vidi, Scout”. 

Przez cały weekend harcerze brali udział w grach i zaba-
wach integracyjnych, wieczornych śpiewograniach, warszta-
tach tematycznych. Niektórzy uczyli się szyć, inni sprawdza-
li swoje umiejętności kucharskie bądź zgłębiali tajniki sztuki 
składania papieru. 

Głównym punktem programu była gra miejska, w której 
rywalizowali uczestnicy zlotu. Zadaniem każdej drużyny 
było odnalezienie i dotarcie do jak największej ilości punk-
tów z 12 zaznaczonych na mapie, oraz wykonanie na miejscu 
zadań zleconych przez greckich bogów – gra odbywała się 
bowiem w klimacie greckiej mitologii. Drużyny starszohar-

cerskie oraz wędrownicze dodatkowo musiały odnaleźć 
punkty bezosobowe, na których czekały na nich różnego ro-
dzaju pytania i zagadki.

Po sobotnich zmaganiach, niedzielny poranek minął na 
wspólnym tańcu tzw. „belgijce”, w którym na puszczykow-
skim Rynku oprócz harcerzy zatańczyli także mieszkańcy 
Puszczykowa – tworząc długi korowód tanecznych par.

Zlot zakończył się na Rynku oficjalnym apelem podsumo-
wującym rywalizację zlotową. red
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WędKARSKIE WIEśCI 
Z PuSZCZyKOWA 

 „Spinningowy Mistrz Koła 2015”
W tym roku zawody spinningowe odbyły się w Puszczy-

kowie 24 maja, na miejsce zbiórki wybrano „Domki WPN” 
przy lesie wiodącym do Puszczykowa. Specyfika zawodów 
spinningowych wymaga nieustannego przemieszczania się 
i rzadko stacjonarnego wędkowania. Drapieżnik jest wyma-
gającym rywalem i drogę do zwycięstwa i zdobycia tytułu 
Spinningowego Mistrza Koła trzeba sobie „wychodzić”. 

Wszelkimi sposobami, czy to na wobler, czy na blaszkę 
zawodnicy przeczesywali dno Warty przez cztery godziny 
w poszukiwaniu tego jedynego brania. Najbardziej wytrwa-
łym i znającym arkana wędkarstwa spinningowego, okazał 
się senior Koła Stanisław Kortus, który wyławiając szczu-
paka o wadze 1.230 gram. Tuż za zwycięzcą uplasował się 
Przemysław Stefaniak ze szczupakiem o wadze 1.070 gr. 
Trzecie miejsce przypadło Janowi Krawczykowi (0,370 gr.). 
Spośród 24 przybyłych zawodników tylko sześciu przyniosło 
zdobycz do wagi, co może jedynie świadczyć o wysokim po-
ziomie trudności zawodów i klasie zawodników. 

„Dzień dziecka 2015”
W tym roku zawody z okazji Dnia Dziecka przypadły na 

niedzielę siódmego czerwca. Mali wędkarze którzy nie mieli 
swoich zanęt otrzymali ją od organizatorów. Warunkiem uczest-
nictwa w zawodach, jak co roku, była obecność opiekunów. 

W zawodach wzięło udział trzydzieścioro dzieci. Po przy-
witaniu przybyłych przez prezesa Przemysława Stefaniaka 
i Burmistrza miasta Andrzeja Balcerka, uczestnicy rozeszli 
się na wybrane stanowiska. Ze względu na burzę zapadła de-
cyzja o przerwaniu zawodów ze względów bezpieczeństwa 
uczestników. Ważenie odbywało się już przy ulewie, jednak 
humory dopisywały. Wszyscy przybyli zawodnicy ukryli się 
pod namiot koła, który po raz pierwszy został przetestowany 
w tak trudnych warunkach. 

Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt zajęła Oliwka Sta-
chowiak (620gr. ), druga na podium uplasowała się Agnieszka 
Wiśniewska (465 gr.), trzecia na podium stanęła Maja Szulc 
(330 gr.). W kategorii chłopców najlepszy okazał się Maciej 
Borowiak (1.320 gr.), drugi był Kuba Kalarus (440 gr.), na 
trzecim stopniu podium stanął Denis Szymczak (430gr.). 
Pierwsze trojki zawodników z podium, otrzymały puchary 
przekazane przez Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie. 
Wszyscy pozostali zawodnicy otrzymali owoce, pączki, napój 
i mnóstwo innych małych upominków i gadżetów. 

Serdeczne podziękowania należą się tym którzy wsparli 
organizację zawodów Burmistrzowi Puszczykowa Andrze-
jowi Balcerkowi, kierowniczce Centrum Animacji Sportu 

Joannie hejnowicz, Posłowi Arkademu Fiedlerowi, Fir-
mie VOX z Poznania za przekazanie upominków i gadże-
tów, które ucieszyły przybyłe dzieci, Piekarni – Cukierni 
Jacka Błaszkowiaka, Józefowi Jasińskiemu – Sklep Gold 
Fish Mosina, Wypożyczalni Kajaków – Tomasz Kuciak, 
Tomasz Bąk, prezes PSS Społem Puszczykowo – Małgo-
rzacie Strzelczyk, Markowi Dachterze, leszkowi Kazi-
mierczakowi – Usługi Instalacyjne oraz Maksymilianowi 
i Mikołajowi Andrzejewskim – Pro Servis. Dzięki Wam 
Dzień Dziecka spędzony z naszym kołem daje dużo uśmie-
chu i zabawy wszystkim dzieciom. 

Dziękuję kolegom z Zarządu Koła, za włożony wysiłek 
w organizację imprezy. Chciałbym podziękować również 
wszystkim ludziom dobrej woli, którzy Nas wsparli w zorga-
nizowaniu zawodów i chcieli pozostać anonimowi. 

„Dni Puszczykowa 2015”
Ostatnimi zawadami, które zamykały czerwiec były zawody 

z okazji Dni Puszczykowa 2014, rozegrane 21 czerwca nad rze-
ką Wartą w Puszczykowie. Po ważeniu i posiłku przyszedł czas 
na wręczenie upominków. W kategorii kobiet pierwsze miejsce 
zajęła wytrwała Bożena Skrzypek (390 gr.). Na pierwszym 
stopniu podium stanął Sławomir Nowak (2,780 gr), drugie 
miejsce zajął Zbyszko Sobkowiakowiak (2,260 gr.), trzecie 
miejsce przypadło Jackowi Genslerowi (1,860 gr.). 

Informacje koła znajdują się na stronie internetowej: 
http://www.pzw.org.pl/puszczykowo/

Adam Stefaniak, sekretarz Koła

Sprzedaż zezwoleń PZW
Sprzedaż zezwoleń na połów w wodach PZW od mie-
siąca lipca prowadzona będzie po wcześniejszym 
umówieniu się pod nr Skarbnika Koła – 664 567 797. 
Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 
8:00–15:00. 

WyniKi WcześniejSzych zaWoDóW
„Wiosna nad Zalewem Jeżewo” 

I miejsce Mistrza Koła 2015 – zbyszko Sobkowiak 
z wagą 5,640 gr. i (100 pkt.)
II miejsce – Przemysław Stefaniak 4,040 gr. i 80 pkt.
III miejsce – jan Krawczyk wyławiając 3,600 gr. i 60 pkt. 

„Majówka – Kanał Wojnowicki” (2 maja br)
I miejsce Michał Polowczyk – 4,600 gr, 
II miejsce artur Rothe wyłowił – 4,500 gr,
III miejsce Kazimierz anioła – 3,810 gr. 



MACIEJ GARSTECKI dRuGI W „GENERALCE”
Po dwóch kolejnych rundach Wyścigowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski 2015 rozegranych w lipcu na Torze Poznań Maciej 
Garstecki (startujący w klasie dN-1N) z zespołu Garstecki-Sport zajmuje 
II miejsce w klasyfikacji generalnej. 

Jak mówi Maciej Garstecki sobotni wyścig był bardzo emocjonujący. 
 – Praktycznie przez cały dystans toczyliśmy o 3.miejsce zaciętą walkę z Łuka-

szem Trzeciakiem i ostatecznie to on okazał się szybszy. W kolejnej rundzie, roze-
granej w niedzielę, sytuacja poukładała się już na 5. okrążeniu i nie zmieniła aż do 
mety. Tym razem udało mi się ukończyć bieg na 2. Miejscu – dodaje M. Garstecki. 

Następne rundy WSMP odbędą się 8-9 sierpnia br. na Torze Poznań. Aktualne 
informacje o zespole można śledzić na profilu www.facebook.com/GarsteckiSport. n
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KRONIKA STRAży MIEJSKIEJ 
W okresie od 13 czerwca do 9 lipca 2015 r. 
funkcjonariusze Straży Miejskiej w Puszczykowie 
zanotowali 176 interwencji. 

W tym czasie 23 sprawy dotyczące awarii oświetle-
nia, uszkodzonych przystanków autobusowych, uszko-
dzonych jezdni oraz podrzuconych śmieci przekazano 
niezwłocznie do Referatu Inwestycji Urzędu Miasta Ko-
lejne 4 sprawy zostały skierowane na Policję, 3 do do 
MOPS-u oraz 1 do CAS-u (przewrócony namiot). 
W toku wykonywania czynności służbowych strażnicy 
wylegitymowali 4 osoby. 

Podczas służby funkcjonariusze SM zastosowali 15 
upomnień oraz 2 pouczenia wobec właścicieli pojazdów 
(w związku ze złym parkowaniem), pouczyli rowerzy-
stów o nieprawidłowym poruszaniu się na drodze oraz 
pouczyli 4 osoby za inne porządkowe wykroczenia (za-
dymienie oraz za niedopilnowanie zwierzęcia). W oma-
wianym czasie odłowiono 5 bezdomnych psów, które 
przewieziono do przytuliska w Łęczycy. Jednego wła-
ściciela psa ukarano w postępowaniu mandatowym 
grzywną.

W omawianym okresie zanotowano także 152 przy-
padki kierowców naruszających przepisy drogowe za 
przekroczenie prędkości.

7 lipca 2015 r. strażnicy otrzymali informację od 
mieszkańca naszego miasta, że na ul. Wiązowej leży 

upojony alkoholem mężczyzna. Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia wezwano Pogotowie oraz Policję. W trakcie 
badania lekarskiego okazało się, iż mężczyzna nie jest 
pod wpływem alkoholu a środków narkotycznych. 
W związku z tym, że funkcjonariusze nie mogli skutecz-
nie porozumieć się z mężczyzną został on przewieziony 
do Komisariatu Policji. W toku dalszych czynności wyja-
śniających okazało się, iż mężczyzna jest poszukiwany 
jako osoba zaginiona. W związku z tym jednostce Policji 
poszukującej mężczyznę zgłoszono fakt odnalezienia 
go. Strażnikom udało się też skontaktować z matką odu-
rzonego mężczyzny, która zadeklarowała, że przyjedzie 
do Puszczykowa z jednego z wielkopolskich miasteczek. 
Kobieta dotarła do naszego miasta w godzinach noc-
nych i odebrała syna. Strażnicy czekający na nią już po 
zakończeniu służby otrzymali od niej gorące podzięko-
wania za pomoc w odnalezieniu syna. 

W okresie od 13 czerwca do 9 lipca 2015 strażnicy 
zanotowali jeszcze kilka interwencji związanych z oso-
bami będącymi pod wpływem alkoholu, kilka z nich mia-
ło miejsce 20 czerwca podczas Dni Puszczykowa. 

Dariusz Borowski 
Komendant Staży Miejskiej

Strażnicy Miejscy apelują aby szczególnie 
w okresie letnim mieszkańcy nie używali otwar-
tego ognia, także na terenie Zakola Warty, gdyż 
może to doprowadzić do pożaru. 

  data ur.  data zg.

Krystyna Silska 8.IX.1922 7.VII.2015

Małgorzata Jadwiga Kamińska 5.VI.1923 14.VII.2015

odeszLi

Fot. G. Kozera
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BAdMINTONIśCI ZAKOńCZyLI SEZON
Bardzo udaną końcówkę sezonu odnotowali nasi badmintoniści,  
dla których wiosenne miesiące to czas głównych imprez. 

Zaczęło się od startu 3 osobowej re-
prezentacji młodzików młodszych 
w Mistrzostwach Polski w Głubczy-
cach, gdzie już sam start był dużym 
sukcesem i pierwszą tak dużą imprezą 
dla młodych zawodników. Kuba Stan-
dar i Kuba Mikołajczak po bardzo wy-
równanym meczu ulegli niestety parze 
z Bierunia. Kajtek Jeziak przeszedł 
pierwszą rundę, zarówno w deblu, jak 
i w singlu, natykając się w kolejnych 
spotkaniach na rozstawianych zawodni-
ków z Głubczyc, kończąc tym samym 
turniej w 1/8 finału.

Kolejnymi Mistrzostwami Polski 
z udziałem zawodników PTS-u były zma-
gania seniorów, którzy rywalizowali na 
początku czerwca w 36. Mistrzostwach 
Polski zorganizowanych w Katowicach. 

Na tej imprezie barw Puszczykowa bro-
nili – Jakub Janaszek i Paweł Niewoliń-
ski. Panowie bardzo udanie wystartowali 
razem w deblu mężczyzn +30, stając na 
podium z brązowymi medalami. Jeszcze 
lepiej poszło J. Janaszkowi w singlu. Tam 
nie miał sobie równych i po wygraniu 
grupy i dwóch pojedynków w fazie pu-
charowej zdobył złoty medal i tytuł Mi-
strza Polski kategorii 30+. 

Ostatnim startem była Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży, w której wystar-
tował Mateusz Kędziora w grze deblo-
wej. Mateusz w odległym Białymstoku 
był o włos od zdobycia medalu. Nieste-
ty nie udało się i Matusz zakończył tur-
niej w ćwierćfinale.

Zawodnicy PTS-u od początku roku 
wystartowali łącznie w 13 turniejach 

wojewódzkich i ogólnopolskich z Mi-
strzostwami Polski włącznie

 – Bardzo cieszą postępy najmłod-
szych zawodników, jednak duża ilość 
starów i ogrywanie się na turniejach 
jest niezbędna do osiągania dobrych 
wyników przez najmłodszych sportow-
ców – podkreśla trener sekcji Jakub Ja-
naszek. PTS

PRZEMySłAW MIChOCKI 
ZWyCIęZCą 39. TuRNIEJu 
WOJCIEChA FIBAKA
Z podwójnym złotem wrócił z Ogólnopolskiego 
Turnieju Klasyfikacyjnego Juniorów rangi Super Serri, 
Przemysław Michocki, zawodnik Akademii Tenisowej 
Angelique Kerber. 

W zawodach rozegranych na kortach poznańskiego AZS 
Przemek wygrał singla i debla, grając w parze z Uladzimirem 
Dorashem – z AZS Łódź. Podopieczny trenera Wojciecha 
Gawlaka zaprezentował bardzo solidny i urozmaicony tenis, 
co pozwoliło mu na odniesienie sukcesu. 

W drodze do finału gry pojedynczej Przemek w dwóch 
setach pokonał w ćwierćfinale Bartłomieja Maroszka (RKT 
Return Radom) 6:1 6:1. W pojedynku półfinałowym jego 
wyższość na korcie musiał uznać Kornel Kimaszewski (TE-
NIS PARK Kołobrzeg), który przegrał z nim 3:6 i 2:6.

W finale Przemysław Michocki pokonał w dwóch setach 
6:3, 6:3 Marcina Morawskiego (AZS Łódż). 

W grze deblowej Przemek zagrał w parze z reprezentan-
tem (AZS Łódź ) Uladzimirem Dorashem. W półfinale poko-
nali parę Patryk Królik (WTS DeSki W-wa)/Gregor Lainer 
(Legia Warszawa) 6:1 ,6:1. W pojedynku finałowym puszczy-

kowsko-łódzka para zwyciężyła reprezentantów AZS P-ń 
Wojciecha Adamka i Adama Kaczmarka 6:2,6:3. Oprócz pu-
charów i dyplomów nagrodą dla Przemka jest „dzika karta” 
do eliminacji ATP Challenger w Poznaniu, rozegranego 
w dniach 13-19 lipca 2015 r. na kortach Parku Tenisowego 
Olimpia. 

Brawo Przemek – tak trzymać (h.g)
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5 MEdALI ZAWOdNICZEK AKAdEMII 
TENISOWEJ ANGELIquE KERBER
5 medali wywalczyły podczas 89. Narodowych Mistrzostw Polski kobiet 
i mężczyzn w tenisie rozegranych w Gliwicach zawodniczki Akademii 
Tenisowej Angelique Kerber w Puszczykowie. Olga Brózda i jej 
podopieczna Anastasiya Shoshyna przywiozły 1 złoty, 1 srebrny  
oraz 2 brązowe, w tym wspólny w debla.

klub olImPIjcZyka Z PusZcZykowa na PIknIku olImPIjskIm w waRsZawIE

W grze singlowej Olga już w drugiej 
rundzie spotkała się z Katarzyną Kawą 
(AZS Poznań) turniejową dwójką i po 
bardzo wyrównanym meczu wygrała 
6/4, 7/5. W walce o finał również bardzo 
zacięty mecz stoczyła z kolejną zawod-
niczką AZS Poznań Pauliną Czarnik 

wygrywając 6/4, 6/4. Mecz finałowy 
z Magdaleną Fręch (turniejowa 1 z Aka-
demii Tenisowej Andrzeja Kobierskiego 
z Łodzi), był rewanżem za Halowe Mi-
strzostwa Polski w Bydgoszczy (zwy-
cięstwo M. Fręch 6/3, 6/3). W grze sin-
glowej bardzo dobrze zaprezentowała 
się puszczykowianka Anastasiya 
Shoshyna, która po dwumiesięcznej 
przerwie i bardzo krótkim okresie przy-
gotowawczym do Mistrzostw dotarła do 
półfinału przegrywając z Magdaleną 
Fręch (A.T.A.K. Łódź) 4/6, 3/6.

W grze deblowej szczęście nie dopi-
sało naszym zawodniczkom i w półfinale 
turnieju przegrały z pierwszą parą rozsta-
wioną Magdalena Fręch (A.T.A.K. Łódź)/
Katarzyna Kawa (AZS P-ń ) 5/7, 4/6.

W grze mieszanej (mikście) Olga 
w parze z Janem Zielińskim (Warsza-
wianka Warszawa) w finale stoczyła bar-
dzo zacięty pojedynek, o czym świadczy 
wynik końcowy meczu 7/6, 7/6 z parą 
Iga Odrzywołek (Górnik Bytom)/Miko-
łaj Jędruszczak (Start Wisła Toruń). 

Jak mówi prezes Akademi Teniso-
wej Henryk Gawlak, osiągnięty wynik 
Olgi i jej podopiecznej to sukces spor-
towy i organizacyjny całego zespołu 
pracującego na ten wynik, który bardzo 
cieszy i mobilizuje do dalszej pracy. 

– Jestem pod wrażeniem wyników 
Olgi, która na Mistrzostwach rozegrała 
12 meczów, a nagrodą za singiel jest „dzi-
ka karta” do turnieju głównego „Bella” 
CUP w Toruniu – dodaje H. Gawlak.  
Brawo dziewczęta!

henryk Gawlak

Już po raz 17-ty w warszawskim parku Kępa Potocka 
odbył się Piknik Olimpijski. Gościł prawie 100 polskich 
medalistów olimpijskich i nawiązywał do I Igrzysk Euro-
pejskich, które odbyły się w Baku od 12 do 26 czerwca. 

Piknik był okazją na zaprezentowanie strojów 4F dla spor-
towców reprezentujących Polskę w Azerbejdżanie. Jako Klub 
Olimpijczyka im. Marka Łbika na Warszawską Saską Kępę 
zabraliśmy liczną grupę dzieci z puszczykowskich szkół. Im-

preza corocznie dociera do szerokiej grupy kibiców, ale przede 
wszystkim do sympatyków sportu z całej Polski. Od czterech 
lat bierzemy czynny udział w Warszawskim Pikniku Olimpij-
skim, prezentując dzieciom różne dyscypliny sportu. Umożli-
wiając przy tym bliższe poznanie mistrzów olimpijskich danej 
dyscypliny. W tym roku mogliśmy m.in. zobaczyć wioślar-
stwo, jeździectwo, szermierkę, strzelectwo, lekkoatletykę, gim-
nastykę artystyczną oraz gry zespołowe. Atrakcją było zmie-
rzenie się na macie z judoką Pawłem Nastulą, uściśnięcie dło-
ni Otyli Jędrzejczak czy zdobycie autografu Roberta Korze-
niowskiego czy Andrzeja Suprona. Organizatorzy przygotowa-
li masę konkursów, gier, do wygrania była dużo ciekawych 
nagród. Zwiedziliśmy również Muzeum Sportu w Siedzibie 
PKO-L uczestniczyliśmy w uroczystym odsłonięciu rzeźby 
szermierza przed gmachem centrum. Cudowny świat sportu 
zrobił na uczestnikach ogromne wrażenie bawiliśmy się wy-
śmienicie. Mamy wielką nadzieję że poprzez takie wyjazdy 
wzbudzimy u dzieci i młodzieży większe zainteresowanie 
sportem i czynne uprawianie dyscyplin nie tylko olimpijskich.

 Iwona Szczepaniak

Olga Brózda

Anastasiya Shoshyna
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BuRSZTyNOWy MOTyL 
dLA PIOTRA STRZEżySZA 
ZA „POWIdOKI"
Piotr Strzeżysz został laureatem 20. edycji Konkursu 
im. Arkadego Fiedlera o nagrodę „Bursztynowego 
Motyla”. uznanie konkursowego jury zdobyły 
„Powidoki” – trzecia książka tego podróżnika, wydana 
nakładem wydawnictwa Bezdroża 

Jak pisze Piotr Strzeżysz w „Powidokach” swoją książką 
chciał wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim spotykanym 
po drodze osobom, które niby nic nieznaczącymi gestami, 
słowami i uśmiechami wzbogacają i czynią piękniejszą jego 
wędrówkę przez życie. „Powidoki” zawierają wspomnienia 
z Polski, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Islandii, Indii, Gruzji, 
Stanów Zjednoczonych i Kanady. 

Piotr Strzeżysz oprócz „Powidoków” napisał jeszcze 
„Campa w sakwach” i „Makaron w sakwach”, wydanych na-
kładem Wydawnictwa Bezdroża. Autor od lat realizuje swoje 
marzenie – zwiedzenia świata na rowerze. Przejechał kilka-
dziesiąt krajów na pięciu kontynentach. 

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Raczyńskich 
w Poznaniu i Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, 
a nagrodę ufundował Marszałek Województwa Wielkopol-
skiej Marek Woźniak. Tradycyjnie nagroda została wręczona 
autorowi w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. 
Statuetkę wręczył burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek, 

a nagrodę finansową – Marek Woźniak, marszałek wojewódz-
twa wielkopolskiego. 

Podczas uroczystości wręczania nagrody Piotr Strzeżysz 
podkreślał, że czuje się zaszczycony dołączeniem do grona 
tak znakomitych laureatów „Bursztynowego Motyla”.

Pomysł corocznych konkursów zrodził się w Bibliotece 
Raczyńskich w Poznaniu, podczas obchodów 100. rocznicy 
urodzin Arkadego Fiedlera w 1994 r. Pierwszego Motyla wrę-
czono w 1996 r. Pierwszym laureatem był Stanisław Szwarc 
Bronikowski za „Poszukiwanie zagubionych światów”. Wśród 
laureatów są też m.in.: Marek Kamiński, Ryszard Kapuściń-
ski, Beata Pawlikowska, Olgierd Budrewicz, Elżbieta Dzi-
kowska, Andrzej Stasiuk czy Martyna Wojciechowska. red

ORINKO  
NAd WARTą
Już III edycja festiwalu podróżni-
czego ORINOKO NAd WARTą za 
nami! Było radośnie, kolorowo, 
głośno, muzycznie i spontanicznie. 
Goście mogli wysłuchać wielu cie-
kawych i barwnych opowieści po-
dróżniczych, uczestniczyć w warsz-
tatach i podziwiać narodowe tańce 
palestyńskie i gruzińskie, odwiedzi-
li nas bowiem również studenci 
uAM z programu Erasmus Mundus.

Udaliśmy się na przejażdżkę z Ala-
ski do Patagonii, na Jukon, Kaukaz, do 
Nepalui Indonezji, a także do Amazonii, 
Iranu i Chile oraz na wyprawę Malu-
chem przez Afrykę.

Magiczne opowieści naszych gości, 
którzy z niezwykłą swadą opowiadali 

o swoich podróżnych przygodach, zja-
wiskowe zdjęcia, filmy, anegdoty, nie-
samowita przyroda i zapierające dech 
w piersiach widoki. 

Można było także pograć na bęb-
nach, posłuchać baśni z rożnych stron 
świata, zagrać w kirgiską grę strategicz-
ną Dziewięć kulek, zrobić sobie etno 
czapkę, lub udać się z Kazikiem Nowa-
kiem do Afryki. Frekwencja dopisała, 
przez te dwa dni przewinęło się przez 
festiwal kilkuset gości. Po każdej pre-
zentacji wywiązywała się ciekawa dys-
kusja, aż żal było przerywać by utrzy-
mać dyscyplinę czasową. Na szczęście 
pasjonujące opowieści były kontynuo-
wane w Ogrodzie Kultur i Tolerancji 
w cieniu rzeźb i w kawiarni Mipetraka.

Mieliśmy fantastyczną atmosferę 
i wymarzoną pogodę! W imieniu Fun-
dacji Fiedlerów i Muzeum Arkadego 
Fiedlera chcielibyśmy podziękować na-
szym fundatorom Urzędowi Marszał-

kowskiemu i Aquanetowi SA. To już 
kolejna impreza wspierana przez te in-
stytucje. Bardzo dziękujemy!

Dziękujemy naszym prelegentom, 
warsztatowcom, rodzinie i przyjacio-
łom, którzy jak zwykle mocno nas 
wspierali. Serdecznie pozdrawiamy.

Anna i radosław Fiedlerowie
Fundacja Fiedlerów



POd WRAżENIEM 

BRAVE KIdS
Warsztaty artystyczne, nowe przyjaźnie – to najkrót-
sze podsumowanie projektu Brave Kids 2015 w Pusz-
czykowie. Po brawurowych występach podczas dni 
Puszczykowa oraz pokazu zorganizowanego 2 lipca na 
puszczykowskim Rynku „odważne dzieciaki” z Estonii, 
Indii i ukrainy pożegnały się z rodzinami goszczącymi 
i wyruszyły na wielki finał do Wrocławia.

W tym roku nasze miasto gościło Brave Kids już trzeci 
raz. Jak zawsze goście zostali gorąco przyjęci, nie tylko przez 
goszczące je rodziny, ale także przez pozostałych mieszkań-
ców. Swój pobyt rozpoczęły od występu podczas Dni Pusz-
czykowa. Dzieci z każdej z trzech grup zaprezentowały spe-
cjalnie na tę okazję przygotowany program, w którym prze-
kazały esencję kultury, w jakiej wyrosły.

Dzieci pochodzące ze społeczności Langa z Radżastanu 
w barwnych strojach odtańczyły tradycyjny indyjski taniec. 
Grupa ukraińska w swoim spektaklu teatralnym połączyła 
baśń z ukraińską rzeczywistością. Występ młodych estończy-
ków tak bardzo spodobał się puszczykowskim dzieciom, że 
zaraz po spektaklu próbowały swoich sił w skakaniu przez 
skrzyżowane sznury. Przez dwa tygodnie dzieciaki z Brave 
Kids mieszkały u puszczykowskich rodzin i wraz z polskimi 
dziećmi brały udział w warsztatach artystycznych, podczas 
których wspólnie przygotowywały występ półfinałowy.

Jak powiedziała Anna Mieszała, koordynatorka projektu 
Brave Kids w Puszczykowie, dzieci na początku potrzebowa-
ły trochę czasu, by się zaaklimatyzować, ale potem bardzo 
mocno zżyły się ze sobą i z rodzinami je goszczącymi.

Puszczykowski etap projektu zakończył występ pófinało-
wy. Dzieci z Indii, Estonii i Ukrainy na scenie połączyły siły 
i zaprosiły publiczność do podwodnego, subtelnego świata, 
którym rządzi niezwykle niezadowolony król. Wtórowali im 
nowi przyjaciele z polskich rodzin goszczących Brave Kids. 
– Dzieciaki bardzo poważnie podeszły do tego zadania. Za-
prezentowały przedstawienie opowiadające o kłócących się 
plemionach dorosłych, które godzą się dzięki interwencji 
dzieci i stają się jednym zgodnym plemieniem. 

 – Mini spektakl bardzo spodobał się publiczności. Dzie-
ciakom należą się tym gorętsze brawa, że przygotowały go 
w zaledwie 3 dni – chwali małych artystów Anna Mieszała.

Z Puszczykowa dzieci udały się do Zagórza Śląskiego, 
gdzie wraz z Brave Kids z innych miast wspólnie przygoto-
wały wielki finał, który odbył się 10 lipca na scenie Teatru 
Polskiego we Wrocławiu. n


