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IV Rodzinny Piknik nad Wartą

Czarujące

Wspaniała letnia pogoda i mnóstwo atrakcji dla całych
rodzin – tak najkrócej można opisać to, co działo się
15 sierpnia br. na przystani kajakowej w Puszczykowie,
podczas IV Pikniku Rodzinnego nad Wartą zorganizowanego przez Urząd Miejski w Puszczykowie.
Tego dnia kajakowa przystań została wzięta w posiadanie nie przez kajakarzy, a przede wszystkim najmłodszych
mieszkańców naszego miasta. Samodzielnie lub w rodzinnych teamach rywalizowali w wielu „zawodach” i co najważniejsze świetnie się bawili. Konkurencji i zabaw prowadzonych przez animatorki z radia Zet Gold było tak wiele,
że każde dziecko z pewnością zdobyło nagrodę, w co najmniej jednej (oczywiście nagrody znalazły się dla wszystkich uczestników konkursów). Dla tych, którzy zmęczyli
się rywalizacją przygotowano wiele wygodnych miejsc do
siedzenia, a nawet do poleżenia w cieniu rozłożystych
drzew rosnących na przystani. Tego dnia nad Wartą nie zabrakło nawet stoiska z lodami, które z uwagi na skwar znikały z lodówki w błyskawicznym tempie.
Jak zwykle organizatorzy przygotowali dla najmłodszych
stoisko, gdzie mogli pomalować buzie, toteż już po chwili od
oficjalnego rozpoczęcie pikniku przez Małgorzatę Hempowicz, przewodniczącą Rady Miasta przystań zaroiła się od
maluchów z wesołymi twarzami motyli, lwów czy Batmanów. Ogromne wzięcie miały też dmuchane zabawki wykonywane z baloników, a pokaz puszczania gigantycznych mydlanych baniek zachwycił nie tylko najmłodszych, którzy
próbowali wyłapać wszystkie kolorowe kule.
Dorośli (to już także piknikowa tradycja) próbowali z powodzeniem swoich sił w konkurencjach znanych doskonale
z teleturniejów, „Jaka to melodia” czy „Jak to leciało”.
Na zakończenie na scenie pojawili się artyści z zespołu
GOLD, którzy zagrali covery hitów od lat 70-tych, po obecne
nowości. red

zabytki
Dostojne cadillaki, niespotykane trójkołowce velorex,
szybkie chevrolety czy wreszcie popularne przed laty
„babcie” Warszawy – to tylko niektóre z zabytkowych,
wspaniale odrestaurowanych pojazdów uczestniczących
w Międzynarodowym Rajdzie Pojazdów zabytkowych,
który odbył się 15 sierpnia 2015 r.
www.puszczykowo.pl

Wszystkie oldsmobile można było zobaczyć z bliska w Puszczykowie. Organizatorzy zaplanowali start rajdu właśnie na Rynku naszego miasta. Meta zaś została zlokalizowana przy Muzeum
A. Fiedlera. W niedzielę 16 sierpnia wszyscy automobiliści stawili się w Wirach, gdzie odbył się V jubileuszowy Piknik z motoryzacją. Organizatorami rajdu byli: Sołtys i Rada Sołecka Wir
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach, a patronat honorowy objęli: Starosta Poznański, Burmistrz Puszczykowa i Wójt
Komornik. red
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Uchwały podjęte podczas 10.Sesji Rady Miasta
Puszczykowa przeprowadzonej 21 lipca 2015 r.
Uchwała Nr 52/15/VII
w sprawie: o kreślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Uzasadnienie: Konieczność podjęcia niniejszej uchwały
wynika z potrzeby dostosowania wzorów formularzy podatkowych do obowiązujących przepisów.
Uchwała Nr 53/15/VII
w sprawie: u tworzenia obwodu głosowania w Szpitalu
w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego
S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
Uzasadnienie: Na terenie Szpitala w Puszczykowie im.
Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., przebywa każdorazowo więcej
niż 15 wyborców uprawnionych do głosowania w referendum
ogólnokrajowym. W związku z powyższym, zgodnie z wyżej
cytowanymi przepisami, na wniosek Burmistrza Miasta Puszczykowa, Rada Miasta ma obowiązek utworzenia w szpitalu
obwodu głosowania.
Uchwała Nr 54/15/VII
w sprawie: powołania zespołu wydającego opinię o kandydatach na ławników do sądów powszechnych.
§ 1. Powołuje się zespół, który przedstawi Radzie Miasta
Puszczykowa opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników
do sądów powszechnych na kadencję 2016–2019, w składzie:
1. Dorota Łuczak-Dydowicz; 2. Elżbieta Bijaczewska
3. Jakub Jan Musiał
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz.
U. z 2015 r. poz. 133 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) rada gminy przed
przystąpienie do wyboru ławników powołuje zespół, opiniujący zgłoszone kandydatury. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
Uchwała Nr 55/15/VII
w sprawie: przystąpienia Miasta Puszczykowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES.
§ 1. 1. Miasto Puszczykowo przystępuje do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Działania PROGRES z siedzibą w Komornikach, w charakterze członka zwyczajnego.
Uzasadnienie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
PROGRES zostało utworzone w celu realizacji inicjatywy
LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, której celem jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich, a także polepszenie zarządzania
lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.
Celem Stowarzyszenia PROGRES jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności
w zakresie ekologii oraz rozwoju obszarów wiejskich przez:
– wspieranie działań chroniących środowisko naturalne (rekultywacja gruntów zdegradowanych ekologiczne),
– bezpośrednie oddziaływanie na władze państwowe i administrację samorządową oraz inne podmioty w celu likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla środowiska,

– uczestnictwo w opiniowaniu inwestycji mogących ingerować
w środowisko naturalne człowieka lub trwale je zmieniać,
– działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji dotyczących problematyki ekologicznej,
– propagowanie przedsięwzięć proekologicznych,
– opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla
obszaru działania Stowarzyszenia: Gminy Puszczykowo
i Gminy Komorniki,
– działanie przeciwko wykluczeniom społecznym na obszarach miejsko-wiejskich,
– rozwój i promocja turystyki i rekreacji,
– działania edukacyjne, sportowe i kulturalne na obszarach
miejsko-wiejskich.
W związku z powyższym zasadne staje się podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES.
Uchwała Nr 56/15/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Niwka.
§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na cele rolnicze – części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 1107, 1108, 1109 i 1111 o łącznej powierzchni 1,4181 ha, obręb Niwka, ark. mapy 12, dla której
to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106661/5, na
okres 1 roku, tj. od 01.08.2015 r. do 31.07.2016 r.
Uzasadnienie: Dotychczasowy dzierżawca części nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały, zwrócił się
z prośbą o ponowne wydzierżawienie części nieruchomości na
cele rolnicze, na okres od 01.08.2015 r. do 31.07.2016 r.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym określa, że uchwała rady
gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej
na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Wysokość czynszu dzierżawnego terenów będących własnością Miasta Puszczykowa określa zarządzenie Burmistrza
Miasta Puszczykowa. Wobec powyższego podjęcie uchwały
następującej treści jest uzasadnione.
Uchwała Nr 57/15/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.
Uzasadnienie: Dostosowano dane do projektu zmiany
uchwały budżetowej na 2015 r.
Uchwała Nr 58/15/VII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.

informacje

Lato na warsztatach
z doradcą zawodowym
Choć lato kojarzy się z odpoczynkiem od obowiązków i relaksem, część
osób poszukujących pracy lub planujących zmianę zawodową
wykorzystuje ten czas na uzupełnienie kwalifikacji, zdobycie nowych
umiejętności oraz poszukiwanie pomysłów i inspiracji do działania.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przygotował na lato ofertę zajęć
o zróżnicowanej tematyce. Każda osoba
zainteresowana doskonaleniem swoich
umiejętności i zdobywaniem wiedzy
z pewnością znajdzie coś dla siebie. Zapoznaj się z ofertą bezpłatnych zajęć,
skontaktuj z doradcą zawodowym
i przyjdź do siedziby urzędu na ul. Ko-

ścielną 37 w Poznaniu. A oto tematy
najbliższych zajęć:
Dowiedz się, wybierz, działaj, czyli metody poszukiwania pracy w pigułce
Termin: 25. 8. 2015 r., godz. 10.00
– 13.00
Zapisy od 12. 8. 2015 r., pod nr tel.
61 846 38 52

Puszczykowo w obiektywie
Gimnazjalistów

W Wypożyczalni dla Dzieci na parterze Biblioteki
Miejskiej podziwiać można wystawę zdjęć
tegorocznych Absolwentów Gimnazjum nr 1
im. A. Einsteina w Puszczykowie.
W trakcie zajęć technicznych pod opieką pani Agnieszki
Jagiełło wykonali zdjęcia Biblioteki, Rynku i dworca kolejowego w Puszczykowie. Zachęcamy do obejrzenia prac. BMCAK

Przedsiębiorczość, czyli jak zaistnieć na rynku pracy
Termin: 31. 8 – 1, 2, 3. 9. 2015 r.,
godz. 9.00 – 13.00
Zapisy od 18. 8. 2015 r., pod nr tel.
61 846 38 54
CV i list motywacyjny jako skuteczna forma autoprezentacji
Termin: 10. 9. 2015 r., godz. 09.00
– 13.30
Zapisy od 27. 8. 2015 r., pod nr tel.
61 846 38 52
Szczegółowe informacje o poradnictwie zawodowym w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Poznaniu na stronie:
www.wuppoznan.praca.gov.pl, w zakładce Urząd – Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej. n

Pasje Młodych Czytelników
– Czytelników Młodych Pasje
Podczas wakacji zapraszamy do zapoznania się
z wystawą prac rodzeństwa – Julii i Patryka
Łaskarzewskich. Julia
prezentuje głównie
swoje szkice ołówkiem.

Precyzyjne, dopracowane w najdrobniejszym
detalu, są tak realistyczne,
że chciałoby się wziąć niektóre przedstawione przedmioty do ręki. W prezentowanym zbiorze prac Julii
jest też kilka pięknych pejzaży wykonanych akwarelami.
Prace Patryka to zbiór niezwykle kolorowych pejzaży wykonanych kredkami. Ich oglądanie napawa ogromnym optymizmem, wywołuje same pozytywne emocje.
Zachęcamy do odwiedzin Biblioteki i obejrzenia wystaw.

BMCAK

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 11. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 15.09.2015 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej w budynku B Urzędu Miejskiego przy ul. Podleśnej 4. Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta i terminy
dyżurów radnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta: www.puszczykowo.pl. Informacje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl n
www.puszczykowo.pl
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Komisja Rozwoju za zwiększeniem ilości
połączeń autobusowych w Puszczykowie!
Na ostatnich posiedzeniach Komisji Rozwoju omawialiśmy niezwykle ważne tematy dla Puszczykowa, jakimi są
komunikacja publiczna na ternie miasta, kwestia oświetlonej ścieżki między Górnym Puszczykowem
a Puszczykówkiem, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic ks. Posadzego, Wysokiej,
Podgórnej i Poznańskiej. Komisja każdym tematem zajęła się wnikliwie, z czego sprawozdanie prezentujemy poniżej.
Komisja Rozwoju przychyliła się do
wniosku złożonego przez przedstawicieli Urzędu Miasta względem utworzenia nowej linii autobusowej, która będzie wewnętrzną linią łączącą Stare
Puszczykowo, Puszczykowo, Puszczykówko i Niwkę. Busy będą zsynchronizowane z pociągami, które zatrzymują
się na stacjach kolejowych zlokalizowanych w naszym mieście. Radni, dzięki
utworzeniu linii, spodziewają się znaczPrzewodniczący
nego zwiększenia komfortu podróży
Komisji Rozwoju
mieszkańców Puszczykowa. DodatkoJakub Jan Musiał
wo liczba kursów między Puszczykowem a Poznaniem zwiększy się np. o połączenie nocne, o co
zabiegali radni Maciej Krzyżański i Jan Łagoda. Dalsze
działania związane z wprowadzeniem nowych połączeń
podjęli urzędnicy z Urzędu Miasta Puszczykowa.
Urząd Miasta, na wniosek Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Jakuba Jana Musiała zajął się tematem budowy
bezpiecznej i wygodnej ścieżki pieszo-rowerowej przez teren WPN, stanowiącej połączenie ulicy Jarosławskiej (Stare
Puszczykowo) z ulicą Libelta (Puszczykówko). Realizacja
ścieżki zakłada również montaż oświetlenia, które umożliwi
bezpieczne poruszanie się osób pieszych czy rowerzystów
po zmroku. Mieszkańcy Starego Puszczykowa, którzy wracali np. ze szkół, PKP czy Kościoła, od wielu lat oczekiwali, iż takie bezpieczne przejście przez WPN zostanie stworzone. Oczywistym jest, że przechodząc przez ciemny las,
gdy co chwila z ziemi wystają potężne korzenie, nikt nie
czuje się bezpiecznie. Obawy budzi strach przed ewentualnym napastnikiem, czyhającym w ciemnych zaroślach lub
bolesnym upadkiem spowodowanym nierówną nawierzchnią. Dotychczas przeszkodą w usunięciu powyższych niedogodności był fakt, iż ścieżka ulokowana jest na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego, zaś budowa oświetlenia, przedstawiana była, jako ingerencja w przyrodę parku.
Należy uznać, że niezaspokojona dotychczas potrzeba
mieszkańców jest na tyle istotna, że ewentualne wcześniejsze zastrzeżenia straciły na znaczeniu, zaś użycie właściwej
argumentacji i odpowiednie przedstawienie problemu,
w najdogodniejszym do tego czasie przez radnego J. J. Musiała odniosły oczekiwany pozytywny efekt. Członkowie
Komisji Rozwoju wysłuchali propozycji rozwiązań technicznych przedstawionych przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego. Podjęto dalsze prace nad realizacją wspomnianej inwestycji. Zgodnie z uzasadnionymi oczekiwaniami
radnego J. J. Musiała, już w przyszłym roku inwestycja po-
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winna zostać zrealizowana. Pomimo
nadal istniejących głosów zwątpienia,
trzeba wyraźnie zaznaczyć, że zgodna
współpraca WPN, mieszkańców i władz
miasta Puszczykowo jest konieczna, zaś
istotne potrzeby mieszkańców m. in. do
bezpiecznego poruszania się po terenie
miasta, nigdy nie mogą być ograniczone lub niezaspokojone, w wyniku zderzenia z realizacją interesów innych
czynników.
Na dwóch Komisjach Rozwoju wy- Wiceprzewodniczący
Komisji Rozwoju
słuchano przedstawicieli Stowarzyszenia
Maciej Krzyżański
Mikroregionu Wielkopolskiego Parku
Narodowego, którzy przedstawili opracowane w ostatnim
czasie dokumenty strategiczne projektu „Wzmocnienie
współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu
Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania
przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi
społecznych”. Dokumenty te zostały wnikliwie przeanalizowane przez radnego M. Krzyżańskiego, który niestety wykrył
wiele rażących błędów merytorycznych. Dodatkowo autorzy
dokumentów zaproponowali rozwiązania, które miałyby wg.
nich zwiększyć atrakcyjność turystyczną Mikroregionu.
W ocenie radnego M. Krzyżańskiego, zgłoszone propozycje
są nie dość przekonywujące. Dalsze prace Komisji nad dokumentami zostaną podjęte we wrześniu.
Jednym z najważniejszych punktów Komisji Rozwoju
była kwestia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic ks. Posadzego, Wysokiej, Podgórnej i Poznańskiej. Największą dyskusję wzbudziła kwestia
przeznaczenia placu między apteką a policją. Należy zauważyć, że jest to nieruchomość stanowiąca własność miasta.
Wątpliwości radnych wzbudził w mpzp zapis, wykluczający
jakąkolwiek zabudowę na wspomnianym terenie. Konkurencyjna wobec ww. zapisu była propozycja, aby umożliwić
ewentualną budowę w przyszłości obiektu, służącemu wyłącznie celom administracji publicznej, szkolnictwu, kulturze.
Taki zapis nie pozwalałby na budowę marketu czy prowadzeniu działalności gospodarczej – usługowej. Radni Komisji
w głosowaniu uznali, że omawiany teren może służyć wyłącznie, jako teren niezabudowany z ewentualnym przeznaczeniem dla funkcjonowania zielonego targu.
Zapraszamy na kolejne posiedzenie Komisji Rozwoju.
Posiedzenia Komisji odbywają się w Urzędzie Miejskim
w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, Sala Sesyjna, budynek B
Termin posiedzenia komisji będzie opublikowany na stronie
http://puszczykowobip.wokiss.pl/ n
www.puszczykowo.pl

informacje

Wyprawka szkolna

Burmistrz Miasta Puszczykowa informuje,
że w terminie do 14 września 2015 r. w sekretariacie
szkoły, do której w roku szkolnym 2015/16 będzie
uczęszczał uczeń, można składać wnioski kierowane
do dyrektora szkoły – o udzielenie pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników.
Pomoc można otrzymać w ramach Rządowego programu
pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015
roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
Pomoc zostanie skierowana do trzech grup uczniów:
– uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
– uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy
programowej na poziomie klasy czwartej technikum;
– uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie
obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki
zapewniono w odrębnym trybie.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników
oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:
– uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;
– uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium
dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły,
uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne
(np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm,
narkomania w rodzinie);
– uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.
Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty szkół. n

Nagrody dla najzdolniejszych
Do końca września 2015 roku można zgłaszać kandydatów do Nagrody
Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Zgodnie z regulaminem, kandydatami mogą być uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studenci mieszkający na terenie Puszczykowa
i reprezentujący Miasto Puszczykowo.
Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zainteresowania wykraczają poza programy

szkolne i którzy wykazują się znaczącymi osiągnięciami w nauce, sporcie, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej
oraz zadaniach promujących miasto
Puszczykowo.
Prawo do zgłaszania kandydatów
mają dyrektorzy oraz inne organy szkół
i placówek oświatowych, rodzice kan-

KOMUNIKATY Zarządu PZERiI
w Puszczykowie
Komisja Kultury i wykorzystania Wolnego Czasu
zaprasza:
– 26 września 2015r. na zwiedzanie ekspozycji Bramy Poznania dla Seniorów razem z przewodnikiem,
– 3 październik 2015 r. do Teatr Muzycznego na musical “EVITA”
Zapisy i wpłaty, przyjmowane będą
w Klubie Seniora
9 września 2015 r. w godz. od 15:00–17:00
Organizator wyjazdów: Ewa Palm-Drobnik
Kontakt: 603 322 533, 61 819 44 88

dydata lub jego opiekunowie prawni,
stowarzyszenia oraz organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie
uzdolnień dzieci i młodzieży.
Wnioski należy składać w kancelarii
Urzędu Miejskiego (druk wniosku oraz
regulamin do pobrania ze strony www.
puszczykowo.pl lub w siedzibie Urzędu, ul. Podleśna 4).
Szczegółowe informacje: Biuro
Rady Miasta tel. 061 898 37 34, e-mail:
rada@puszczykowo.pl. n

Pierwszy dzwonek
W tym roku szkoły podstawowe i gimnazja
w Puszczykowie rozpoczynają rok szkolny
w następujących godzinach:

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
godz. 9.00.
• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich
godz. 8.30.
• Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina godz. 8.00.
• Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego
godz. 9.00.
Z uwagi na to, że 1 września rok szkolny rozpoczyna
się o różnych godzinach w poszczególnych szkołach,
a świetlica szkolna jeszcze nie będzie funkcjonowała kursy szkolne na linii 651 będą się odbywać normalnie od
2 września 2015 roku. red

Referendalne vademecum

6 września 2015 r. odbędzie się ogólnokrajowe
referendum. Ci którzy wezmą w nim udział wyrażą
swoje zdanie w trzech wskazanych przez byłego już
prezydenta Bronisława Komorowskiego kwestiach
dotyczących: jednomandatowych okręgów
wyborczych do Sejmu, finansowanie partii
politycznych oraz zmiany w systemie podatkowym.
Zgodnie z informacjami Państwowej Komisji Wyborczej, warunki udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych
w kraju określone są w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112, z późn. zm.).
Prawo udziału w referendum ogólnokrajowym ma obywatel
polski, który:
– najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
– nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
– nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
– nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Osoba uprawniona jest wpisywana do spisu osób uprawnionych do
udziału w referendum. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.
Spisy osób uprawnionych do udziału w referendum sporządzają urzędy gmin.

Pytania w referendum mają następujące brzmienie:
Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.
Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś
udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” oznacza brak zgody na
wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu
państwa?”.
Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś
udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” oznacza brak zgody na
utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa.
Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady
ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa
podatkowego na korzyść podatnika?”
Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś
udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” oznacza brak zgody na
bezpośrednie wpisanie do ustawy Ordynacja podatkowa zasady,
zgodnie z którą w przypadku istnienia wątpliwości prawnych organ
zobowiązany jest wątpliwości te rozstrzygać na korzyść podatnika.
Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie, stawiając
znak „X” odpowiednio w kratce obok odpowiedzi pozytywnej
„TAK” albo odpowiedzi negatywnej „NIE”.

W Puszczykowie 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.
Lokale wyborcze będą otwarte 6 września 2015 r. w godz. 6-22.

Głos uważa się za nieważny jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” w obu kratkach obok odpowiedzi na postawione pytanie lub nie postawiono znaku „X” w żadnej z kratek obok
odpowiedzi na pytanie;
Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych pytań lub wariantów rozwiązania albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.

Zaświadczenie o prawie do głosowania
Osoba uprawniona do udziału w referendum, która zamierza
zmienić miejsce pobytu przed dniem referendum może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem
takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju,
za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której osoba uprawniona do udziału
w referendum będzie ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału
w referendum, najpóźniej do dnia 4 września 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Osoba uprawniona do udziału w referendum, której wydano
zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślona
ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu
stałego zamieszkania.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie
od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym
dla miejsca stałego zamieszkania. n
Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym wynik referendum jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

Kalendarium
• do 28 sierpnia 2015 – składanie wniosków o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa do głosowania;
• do 1 września 2015 – składanie wniosków o dopisanie do
spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
• do 3 września 2015:
1) składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające na statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum utworzonych na tych statkach;
2) składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum
w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
4 września 2015, godz. 24:00 – zakończenie kampanii referendalnej i rozpoczęcie ciszy wyborczej;
6 września 2015, godz. 6:00–22:00 – głosowanie.

inwestycje

Drogowcy
na Kochanowskiego
Budowa ulicy Kochanowskiego to największa
inwestycja realizowana w naszym mieście w lipcu
i sierpniu.
Zanim na całym, liczącym 370 metrów, odcinku ulicy Kochanowskiego zostanie położona nawierzchnia z kostki typu
pozbruk ekipy drogowców zajmowały się układaniem kanalizacji deszczowej. Prace prowadzono w głębokich wykopach. System zostanie włączony do istniejącego już na ul.
Jastrzębiej.
W zakres prac wchodzi także ułożenie na całym odcinku
ulicy chodników, które będą znajdowały się po każdej stronie
Kochanowskiego. Ponadto zostaną wykonane dwa boczne
dojazdy do posesji oddalonych od głównego ciągu ulicy. Prace realizowane są przez firmę Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera z Puszczykowa.
W sierpniu zakończono także wymianę około 180 metrów
bieżących krawężników na ul. Kosynierów Miłosławskich.
Wymiana dotyczyła tylko odcinków, gdzie krawężniki były
najbardziej zniszczone.
Miasto ogłosiło już także przetargi na budowę ulic: Grunwaldzkiej i Bałtyckiej. Otwarcie ofert zostało zaplanowane
na 21 sierpnia.
W przypadku ul. Grunwaldzkiej chodzi o około 260 metrowy odcinek, który zyska nawierzchnię z kostki typu pozbruk oraz chodniki. Na początkowym odcinku ulicy (na
odcinku ok. 200 m) projektuje się dwukierunkową jezdnię
o szerokości 6 m oraz prawostronny chodnik szerokości 1,50
– 2,20 m także z kostki betonowej. Na dalszym odcinku projekt przewiduje ciąg pieszo-jezdny o łącznej szerokości 6 m.
Część jezdna i piesza nie będzie oddzielona od siebie krawęż-

nikami a wydzielona różnymi kolorami kostki betonowej.
W ramach projektu przewiduje się także przebudowę istniejących zjazdów na teren posesji.
Także ulica Bałtycka ma zyskać nawierzchnię z kostki
typu pozbruk na długości ok 430 m. Zakres prac przewiduje
także wymianę nawierzchni istniejących chodników tak, aby
możliwy był postój pojazdów. W kolejnym etapie wykonane
zostaną studzienki wpustowe, które będą połączone z projektowaną kanalizacją deszczową. Woda opadowa będzie odprowadzana do zaprojektowanych studni i dalej do nowej kanalizacji deszczowej. Docelowo do systemu kanalizacji deszczowej w ulicy Bałtyckiej będzie podłączona kanalizacja z ul.
Grunwaldzkiej.
Wśród zaplanowanych prac są także remonty chodników
na ul. 3 Maja (od ul. Dworcowej do Śląskiej), Niepodległości
(od ul. Nowe Osiedle do 3 maja) oraz na ul. Kosynierów Miłosławskich (od ul. 3 Maja do Berwińskiego). red

Ławki z widokiem na Wartę

Na przełomie lipca i sierpnia zamontowano kilkanaście solidnych
drewnianych ławek i koszy na śmieci. Najwięcej miejsc do siedzenia
przybyło w rejonie Zakola Warty.
Ławki zamontowane na Zakolu Warty to proste siedziska wykonane z solidnych drewnianych belek. Każda z nich
została zamontowana w miejscu, z którego jest ładny widok na Wartę. Obok każdej znajduje się duży, także drewniany,
kosz na śmieci. Miejmy nadzieję, że
nowe ławki będą długo służyły wszystkim spacerującym i podziwiającym uroki królowej wielkopolskich rzek.
www.puszczykowo.pl

Nowych miejsc do siedzenia przybyło także w okolicy Rezydencji Seniora przy ul. 3 Maja. Realizując prośbę
przebywających w niej pensjonariuszy
zamontowano dwie ławki w miejscach,
gdzie seniorzy najczęściej spacerują.
Kolejne 2 ławki w komplecie z drewnianym koszem stanęły także w pobliżu
placu zabaw przy ul. Mazurskiej.
Dodatkowa ławka stanie także na
Rynku. W tym przypadku nie będzie to
już surowa, konstrukcja z drewnianych
pni, a stylowa nawiązująca do tych,
które już służą mieszkańcom na Rynku. red
Echo Puszczykowa
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Parking
na Zakolu
Warty

W lipcu powstał oznakowany
parking samochodowy w pobliżu
Zakola Warty.
Dotychczas osoby, które przyjechały
na Zakole Warty samochodami, musiały
parkować swoje pojazdy wzdłuż ulicy
Nadwarciańskiej (po jej prawej stronie
jadąc w kierunku szpitala). Tam, gdzie
teraz jest parking mieściły się, bowiem
tylko 2-3 samochody, a ponadto pobocze było nierówne.
W budowę czynnie włączyli się
puszczykowscy wędkarze – parking
znajduje się w miejscu, z którego po zaparkowaniu auta można bez przeszkód

dojść do Warty. Miasto dało na stworzenie parkingu materiały, a wędkarze wykonali wszystkie prace – wyrównali teren i zamontowali ogrodzenie z drew-

nianych, okorowanych pni. W efekcie
powstał dobrze oznakowany parking, na
którym bez problemów zmieści się kilkanaście pojazdów. red

Odnowione tablice

W minionych tygodniach
odnowiono dwie pamiątkowe
tablice znajdujące się na terenie
naszego miasta.
Pierwszą z nich jest tablica pamiątkowa poświęcona Cyrylowi Ratajskiemu wmurowana w ogrodzenie domu
przy ul. Cyryla Ratajskiego, a druga to
pamiątkowy głaz na dawnym Cmentarzu Ewangelickim przy ul Nadwarciańskiej.

W obydwu przypadkach zostały odnowione pamiątkowe napisy, które
z biegiem lat stały się nieczytelne. red

BEZPIECZNIEJSZE ŚCIEŻKI ROWEROWE
Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Poznańskiej
w Puszczykowie od wakacji jest jeszcze bardziej
„przyjazna” cyklistom.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w czasie wakacji obniżono krawężniki przy wszystkich przejazdach przez jezdnie
dochodzące do Poznańskiej. Dzięki temu na całej długości
tego rowerowego traktu nie ma już barier w postaci wyższych
krawężników na niektórych przejazdach przez ulice. Niższe
krawężniki ułatwiają także poruszanie się osób na wózkach
i osób z wózkami dziecięcymi. red
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Narodowe Czytanie 2015
5 września 2015 roku
odbędzie się 4 edycja
ogólnopolskiej akcji
Narodowe Czytanie,
podczas której będziemy
razem czytali powieść,
w tym roku, „Lalkę”
Bolesława Prusa.

W zeszłym roku w niemal 2000 miejscowościach w całej
Polsce, w tym w Puszczykowie , odbyło się czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.
Narodowe Czytanie to akcja Prezydenta RP zainicjowana
w 2012 roku. Jej głównymi założeniami są popularyzacja
czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.
5 września 2015 roku / sobota/ zapraszamy do Biblioteki
Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury
w Puszczykowie w godzinach: 9:00 – 13:00.
W tym dniu będzie możliwość wysłuchania wybranych
fragmentów książki przez odwiedzających bibliotekę oraz
rozwiązania mini testu wiedzy o powieści „Lalka”.
Narodowe Czytanie będzie także okazją do otrzymania
pieczęci okolicznościowej. Koniecznie przynieś swój egzemplarz „Lalki” lub innej książki Bolesława Prusa. Zapraszamy.
Oficjalna strona Narodowego Czytania http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/lalka/o-projekcie/ n

Od 1 września 2015 r.
Biblioteka Miejska
im. Małgorzaty Musierowicz
Centrum Animacji Kultury
w Puszczykowie
(ul. Rynek 15, 62-040 Puszczykowo)
będzie czynna także w soboty
w godz. 9.00–13.00.
W pozostałe dni biblioteka czynna jest w następujących godzinach:
• poniedziałek – 7.00-15.00
– 10.00-18.00
• wtorek
• środa
– 10.00-18.00
• czwartek
– 10.00-18.00
• piątek
– 7.00-15.00
Internet: www.biblioteka.iq.pl
e-mail: biblioteka@iq.pl; biblioteka@puszczykowo.pl
www.puszczykowo.pl

wydarzenie

Wakacje z Pippi Pończoszanką

Bohaterka dziecięcych opowieści, filmów i bajek – Pippi Pończoszanka w tym roku obchodzi siedemdziesiąte
urodziny. Z tej okazji całe dwa tygodnie warsztatów wakacyjnych w Bibliotece Miejskiej dzieci spędziły w jej
towarzystwie.
Każdego dnia nie brakowało szalonych zabaw w budynku i na dworze godnych mieszkanki Willi Śmiesznotki i jej
przyjaciół.
Powstały fantastyczne prace plastyczne, m.in.: dzienniki i pacynki Pippi,
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na których za każdy wspólny dzień dzieci zbierały piegi, dziecięcych rozmiarów
sylwetki Pippi, wyspa Kurrekurredutt
z masy solnej i inne.
Codziennie dzieci bardzo chętnie
słuchały fragmentów książek o Pippi,

które zaskakiwały i rozśmieszały na
przemian.
Serdecznie dziękujemy dzieciom za
obecność, wspólną zabawę i uśmiechy
każdego dnia.
 BMCAK

www.puszczykowo.pl

wydarzenie

Przez całe dwa tygodnie w ramach poczęstunku
dzieci otrzymywały drożdżówki ufundowane
przez cukiernię BJB Błaszkowiak
Dziękujemy za pomoc i wsparcie!

wydarzenie

półkolonie DWÓJKI

Jak co roku, Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2
– we współpracy z Urzędem Miasta – zadbały
o zorganizowanie dla swoich uczniów półkolonii
letnich obfitujących w liczne atrakcje.
Na boisku szkolnym i placu zabaw wychowawcy organizowali gry i zabawy ruchowe, w salach odbywały się zajęcia
plastyczne i komputerowe oraz zabawy integracyjne. Były
również zajęcia sportowe na terenie Centrum Animacji Sportu,
a dla najmłodszych spektakle teatralne zorganizowane przez
Centrum Animacji Kultury. Pogoda dopisała, dzięki czemu
uczniowie większość czasu spędzili na świeżym powietrzu.
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Ogromny entuzjazm wzbudzały niezmiennie wyjazdy na
pływalnię w Suchym Lesie, piesze wycieczki na basen odkryty w puszczykowskim „Wielspinie” oraz wyjazdy do Multikina, gdzie dzieci obejrzały filmy „Minionki” i „W głowie się
nie mieści”.
Nad wszystkimi przedsięwzięciami przez dwa tygodnie
czuwał kierownik półkolonii, Przemysław Hejnowicz. Kadrę
wychowawczą stanowili: Karina Buczkowska, Weronika
Grzelka, Agnieszka Kańska, Barbara Krupka, Aleksandra Lewandowska, Michał Przybylski, Maria Tomalak oraz Sławomira Woźniak. Zajęcia komputerowe prowadził Andrzej
Krześlak, natomiast o zdrowie dzieci dbała pielęgniarka
szkolna, Anna Wierzbińska. Łącznie ze szkolnych półkolonii
skorzystało 184 dzieci. n

www.puszczykowo.pl
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WAKACYJNA JedynKA

Na wakacje oczekiwaliśmy już od pierwszych
promieni wiosennego słońca. I oto… są.
A wraz z nimi nadszedł czas na półkolonie letnie
w puszczykowskiej Jedynce. W pierwszym tygodniu
pogoda rozpieszczała nas. Dużo spacerowaliśmy
po naszym malowniczym miasteczku, położonym
w samym sercu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Na świeżym powietrzu prowadziliśmy gry zespołowe,
mieliśmy także dzień sportu. Ogromną frajdę sprawił nam
wyjazd do poznańskiej kręgielni i gra w bowling. Największą
niespodzianką okazał się wyjazd do kina na film pt. „Minionki”. Zarówno dzieci młodsze, jak i starsze były nim zachwycone. Jednym słowem każdy i duży, i mały – wpadł w minionkowe szaleństwo. Natomiast w drugim tygodniu schładzał nas od czasu do czasu ciepły, letni deszcz. Szczególnie
przyjemny okazał się być podczas powrotnej drogi z basenu
pod chmurką na terenie ośrodka Wielspin. Poza tym wybraliśmy się również do Kórnika na basen, gdzie zabawom i pluskaniu nie było końca. Tę wizytę poprzedziliśmy spacerem
po rynku i lodami. Ponadto w Puszczykowie urządziliśmy
podchody – grupa dzieci młodszych musiała się nieco natrudzić, aby wykonać wszystkie zadania i odnaleźć starszaków
– na szczęście dzielnie poradzili sobie. Uwielbiamy aktywnie
spędzać czas, toteż chętnie wzięliśmy udział w lekcji tenisa

www.puszczykowo.pl

ziemnego pod okiem profesjonalnych trenerów na kortach
należących do CAS. Pod koniec półkolonii wybraliśmy się
znów do kina – tym razem na film pt. W głowie się nie mieści, który trzymał nas w napięciu do ostatniej minuty. Był to
kolejny seans na bardzo wysokim poziomie. Oprócz projekcji
na dużym ekranie dwukrotnie rozwijaliśmy się kulturowo
uczestnicząc w interaktywnych spektaklach dla dzieci zorganizowanych przez Bibliotekę Miejską CAK w Puszczykowie.
Tyle wrażeń, tyle emocji, nowe znajomości, zawarte przyjaźnie i wreszcie wspomnienia, które mamy dzięki półkoloniom
w Puszczykowie… zapewne emanować z nas będą przez całe
wakacje. Trudno było sobie wymarzyć ich lepszy początek.
Przygodo letnia trwaj! SP 1
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Codziennie inna atrakcja

Spacery po malowniczej Kotlinie Kłodzkiej, wizyta we Wrocławiu,
Pradze i Skalnym Mieście oraz…codzienna rywalizacja w Kolonijnej
Spartakiadzie – tak w największym skrócie można opisać lipcowe
kolonie letnie, w których uczestniczyli najmłodsi puszczykowianie.

informacje
W tym roku kolonijny turnus trwał od 5 do 16 lipca. Były
to już kolejne, organizowane przez Miasto Puszczykowo,
a koordynowane przez Centrum Animacji Sportu, kolonie
miejskie. Tym razem trzydzieścioro uczniów puszczykowskich szkół wyruszyło na południe Polski do miejscowości
Szczytna, malowniczo położonej na przebogatej w turystyczne atrakcje Ziemi Kłodzkiej.
Sąsiedztwo gór i lasów sprawiło, że turnus przebiegał
pod hasłem aktywnego wypoczynku. Poza zajęciami sportowymi czy wizytą w Aquaparku w Kudowie Zdroju, dzieci
brały też udział w górskich wyprawach. I to zarówno po
szlakach mniej uczęszczanych: do schroniska „Pod Muflonem” czy na Białe Skały, jak i do największej okolicznej
atrakcji, czyli leżącego po czeskiej stronie widowiskowego
skupiska skalnego: Adrszpachskie Skalne Miasto. Z całą
pewnością wizyta w tym skalnym labiryncie zapadnie na
długo w pamięci.
Mimo, że był to czas wakacyjny, kolonie miały też wymiar edukacyjny. Historię wojskowości i oręża polskiego
przybliżyć mogły wizyty w Twierdzy Kłodzkiej i wrocławskiej Panoramie Racławickiej, zaś w Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach Zdroju i Kopalni Złota w Złotym Stoku dzieci
mogły zapoznać się z archaicznymi metodami produkcji papieru (a nawet samodzielnie papier czerpany wykonać) oraz
z historią gwarectwa, poszukiwań i wydobycia złota na Śląsku. W Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych dzieci zapoznały się z formami skalnymi, fauną i florą tego regionu. Wszyscy obejrzeli też eksponaty zgromadzone w dawnym Muzeum Żaby. Aż trudno uwierzyć, jak różne formy
może przyjmować ten uroczy płaz.
Bliskość czeskiej granicy sprawiła, że w programie kolonii nie mogło zabraknąć wycieczki do Pragi. Wprawdzie jeden dzień spędzony w czeskiej stolicy to zbyt mało na jej
poznanie, ale nie zabrakło czasu na przejażdżkę metrem, odwiedzenie Labiryntu Lustrzanego czy wejście na stojącą nieopodal Hradczan Petrzyńską Wieżę Widokową. Z jej tarasów
Praga widoczna jest jak z lotu ptaka, Wełtawa wije się pod
stopami, a wszystkie ważne zabytki są na wyciągnięcie ręki.
Oczywiście była też okazja, by skosztować tradycyjnej czeskiej kuchni.
Przez cały okres kolonii trwała Spartakiada Kolonijna, na
którą składały się różne konkurencje sportowe. Na wszystkich, którzy brali w niej udział czekały na końcu złote medale. Wybrano też najsympatyczniejszą kolonistkę i najsympatyczniejszego kolonistę.
Jak widać program wypoczynku był bardzo zróżnicowany. Kadra wychowawcza ocenia pobyt, jako udany. Cieszymy
się, że dzieci i młodzież dzielnie maszerowała po górach i nie
poddawała się, mimo że czasem nie było łatwo. Jednak teraz
mogą być dumni, że zdobywali szczyty i pokonywali własne
słabości. Niektórzy pytają: „Dokąd jedziemy w przyszłym
roku?”. I to nas cieszy najbardziej. W. Godorowski
www.puszczykowo.pl

Kurtyna WODNa
WYGRAŁA Z upałem

Fala upałów, która przetoczyła się w sierpniu nad
naszym krajem dała się we znaki także mieszkańcom
naszego miasta.
Sposobów radzenie sobie z upałem jest wiele – jednym
z nich jest kurtyna wodna, która ustawiona na Rynku naszego
miasta okazała się idealnym rozwiązaniem, szczególnie dla
najmłodszych.
W związku z wysokimi temperaturami strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie kilkukrotnie uruchomili kurtynę wodną na puszczykowskim Rynku.Wodna
mgiełka to wspólna inicjatywa Urzędu Miejskiego w Puszczykowie i OSP Puszczykowo. n

Rowerowy rajd

Centrum Animacji Sportu zaprasza na kolejny
Puszczykowski Rajd Rowerowy. Impreza
planowana jest na pierwszy powakacyjny
weekend – sobotę 5 września 2015 r.
Ponownie zapraszamy na szlaki Wielkopolskiego Parku Narodowego. Tak jak przy pierwszej
edycji trasa będzie rekreacyjna i dostosowana do
potrzeb cyklistów o różnym poziomie zawansowania. Obiecujemy też dobrą zabawę i dodatkowe
atrakcje.
Szczegółowy program imprezy już wkrótce pojawi się na plakatach, na naszym profilu na
Facebooku oraz na stronie internetowej CAS
(www.caspuszczykowo.pl).
Serdecznie zapraszamy i liczymy na liczny
udział miłośników dwóch kółek. n
Echo Puszczykowa
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Historia lodów z beczki Gotowały
Lody z beczki Gotowały były przed laty jedną z najsłynniejszych atrakcji
turystycznych Puszczykowa. Chodziło się na plażę nad Wartą, na spacer
po Wielkopolskim Parku Narodowym, do kina Wczasowicz, a potem do
Gotowały.
Kawiarnia-Cukiernia mieściła się na
rogu ulic Poznańskiej i Podleśnej,
w modernistycznym budynku. Obiekt
został wybudowany na początku lat
pięćdziesiątych. W tamtych czasach
Puszczykowo było najpopularniejszym
miejscem wycieczkowym dla mieszkańców Poznania. Lokal Gotowały
szybko zyskał popularność wśród turystów i miejscowych. Składał się z kilku
części – przy wejściu stała lada, przy
której można było nabyć słodkości i napoje. Na parterze znajdowały się przestronne sale kawiarniane, gustownie
umeblowane. Za budynkiem był natomiast ogródek kawiarniany, gdzie można było usiąść przy stolikach.
Początkowo lody Gotowały sprzedawano z małego stoiska, ustawionego
przed głównym wejściem do cukierni.
Jednak z czasem wybudowano specjalną beczkę, gdzie znajdowało się okienko, z którego serwowano lody. Obrosła
ona legendą wśród konsumentów. Zdjęcie jakie umieściłem na profilu Facebooka – Blog dla Puszczykowa, zostało
obejrzane przez ponad siedem tysięcy
osób z Puszczykowa, Poznania, Mosiny, Lubonia oraz wielu innych miejscowości. Wzbudziło ono liczne wspomnienia, które oddają w pewnym stopniu klimat tego miejsca:
W każdą niedzielę był spacer na
lody z beczki, a obok w cukierni kupowało się ciasto do kawy. Nie mogło
również się obyć bez zaliczenia huśtawek przy kinie Wczasowicz (pan Piotr).
Jeździliśmy pociągiem do Puszczykowa... kąpać się nad Wartą, a później na
pyszne lody do beczki.., truskawkowe..,
waniliowe... czekoladowe... to były
pyszne lody (pani Violetta). Oj, pamiętam! Jak się kupowało jedną kulkę – to
dostawało się ją ułożoną między dwa
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płaskie wafelki. Sztuką było tak zjeść,
by kulka nie wypadła. A w niedzielę jak
przyjeżdżali goście, to mama wysyłała
nas z termosem po te lody. Eh, to były
czasy... (pani Magda). Tata zabierał
mnie tam latem co niedziela (pani Izolda). Pamiętam kulka kosztowała 7 złotych (pan Wojciech). A jakie tam były
kolejki!!! (pani Agnieszka). Moja mama
pracowała w kasie biletowej na stacji
Puszczykowo, a my z ojcem w niedzielę najczęściej przywoziliśmy rowerami
obiadek. A ja oczywiście na lody (pan
Jerzy). Lody u Gotowały to była główna atrakcja wycieczek z Poznania. Kolejki były takie, że czekało się godzinę
(pan Piotr).
Bogactwo wspomnień świadczy
o tym, że lody z beczki Gotowały są
kultowe do dzisiaj, mimo że nie były
sprzedawane już od wielu, wielu lat.
Lokal, w którym do niedawna było
można jeszcze kupić pyszne pieczywo,
został ostatecznie zamknięty w tym
roku, po kilkunastu latach działalności.

Tym artykułem chciałem przypomnieć
zasługi wniesione przez rodzinę Gotowałów w budowę marki Puszczykowa
i podziękować za pracę jaką wykonali
w celu promowania naszego miasta –
jako miejsca wycieczkowego.
Maciej Krzyżański
członek koła historycznego

www.puszczykowo.pl

NawałnicE naD Puszczykowem
Ponad 40 razy w weekend 15-16 sierpnia interweniowali ochotnicy
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie. Działania dotyczyły
usuwania skutków nawałnicy, która przeszła nad naszym miastem
15 sierpnia. Wichura wyrządziła tyle szkód, że ich usuwanie
kontynuowane było w kolejnych dniach.
Wichura nad Puszczykowem była
tak potężna, że wyrywała z korzeniami
nawet olbrzymie, kilkudziesięcioletnie
drzewa. Tak było m.in. przy budynku
EkoInfo, gdzie drzewo zostało powalone na jezdnię. Dwie potężne sosny upadły natomiast na dom przy ul. Reymonta. Powalone drzewa pozrywały także
linie energetyczne, co skutkowało brakiem prądu w wielu domostwach.
Jeden z najgroźniejszych przypadków strażacy zanotowali na ul. Nadwarciańskiej.
– Na jadącą w samochodzie kobietę
przewróciło się drzewo. Konary zgniotły kabinę, a jeden z nich przebił się do
wnętrza pojazdu. Na szczęście dla kobiety, konar wpasował się w przestrzeń
między siedzeniami. Po przybyciu na
miejsce udzieliliśmy poszkodowanej
pierwszej pomocy i wydobyliśmy z wraku pojazdu. Ofiara w szoku, została odwieziona przez wezwaną karetkę do
szpitala. Na szczęście nic poważnego jej
się nie stało – mówi Gniewko Niedbała,
prezes OSP Puszczykowo.
W Puszczykowie w interwencjach
uczestniczyli także strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, którzy dysponowali drabiną i pojazdem ratownictwa
technicznego.
Usuwanie skutków wichury trwało
także w niedzielę 16 sierpnia oraz w poniedziałek 17 sierpnia.

W lipcowym numerze Echa Puszczykowa z powodu
błędnego odczytu z programu komputerowego
omyłkowo podaliśmy błędne dane osobowe zmarłej
mieszkanki Puszczykowa. 14 lipca 2015 r. zmarła
Stanisława Kardasz (ur. 5.06.1932 r.), a nie jak podaliśmy Małgorzata Jadwiga Kamińska.

Za pomyłkę serdecznie przepraszamy
www.puszczykowo.pl

W poniedziałek na zlecenie Urzędu
Miasta wywożono także powalone
drzewa oraz naprawiano ulice podmyte
przez wodę.
Sierpniowa nawałnica nie było jedyną, która przeszła w czasie wakacji nad
Puszczykowem. Wichura o nieco mniejszym natężeniu przetoczyła się także
nad miastem 23 lipca. Tego dnia ochotnicy z OSP Puszczykowo usuwali skutki nawałnicy na ul: Przyszkolnej, Libelta, Chrobrego i Wysokiej. Red
Fot. OSP Puszczykowo

Interwencje OSP Puszczykowo 15–16.08. 2015:

15.08.2015 – zerwana linia energetyczna: ul. Śląska, Wodziczki, ul. Jarosławska, ul. Jasna; – powalone drzewo: ul. Kochanowskiego, ul. Wawrzyniaka, ul. Kasprowicza,ul. Kopernika,
ul. Źródlana, ul. Podgórna, ul. Poznańska przy dworcu PKP, ul. 3 Maja,
ul. Polna, ul. Konwaliowa, ul. Wczasowa (3x), ul. Wysoka (5x); – uwalnianie
kobiety przygniecionej przez drzewo
ul. Nadwarciańska.
16.08.2015 – zerwana linia energetyczna: ul. Słowackiego, ul. Jasna, ul.
Chrobrego (2x); – powalone drzewo
ul. Kochanowskiego, ul. Mickiewicza,
ul. Leśna, ul. Wodziczki, ul. Reymonta, ul. Wodziczki, ul. Wawrzyniaka, ul.
Wydmowa, ul. Solskiego (2x), ul.
Bema (2x).

ODESZLI
		
data ur.
Kardasz Stanisława	  5.VI.1923
Filipiak Franciszek
14.IX.1921
27.II.1927
Kolassa Stanisław Jerzy
Markiewicz Janina
30.X.1924
Adamczyk Janina
13.VI.1950
Kominek Krystyna
20.IX.1940
Gagat Henryk
10.I.1927

Echo Puszczykowa

data zg.
14.VII.2015
18.VII.2015
27.VII.2015
27.VII.2015
6.VIII.2015
12.VIII.2015
16.VIII.2015
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Francuski lipiec

9 lipca b.r. do Puszczykowa w ramach Partnerstwa
Miast przybyła grupa 30 mieszkańców zaprzyjaźnionego miasteczka Chateaugiron. Tematem tegorocznej
wymiany była bardzo odległa historia Polski „Szlakiem
Zamków Krzyżackich”. Zaplanowaliśmy wyjazd do
Gdańska, Malborka i Kwidzynia.
Początek pobytu zdominowała jednak historia ta bardziej
współczesna. Okazją do świętowania była 22-ga rocznica, którą obchodziła Annick Vaultier. Do 2014 roku była ona pierwszą
i jedyną przewodniczącą Association Chateaugiron – Puszczykowo. Na uroczystość przybyły wszystkie Panie, które na przestrzeni lat pełniły tę odpowiedzialną funkcję po stronie polskiej: p. Maja Bobrowska – inicjatorka i pomysłodawczyni
całego przedsięwzięcia p. Elżbieta Kowalska i p. Dorota Muth
Wspomnieniom nie było końca, bo przecież przez 22 lata
wydarzyło się bardzo wiele.

A jak to się zaczęło?
22 lata temu grupa samorządowców z Puszczykowa wyjechała do Francji na zaproszenie mera Chateaugiron, i to tam
zrodziła się myśl, żeby mieszkańcy naszego miasta mogli
korzystać z doświadczeń mieszkańców Chateaugiron. Tak
powstało Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron. Mieliśmy okazję podziękować nie tylko za wszystkie te lata, ale
również za pomoc, którą Pani Annick organizowała w latach
80. Wśród gości był także kierowca, który przed laty przyjeżdżał z darami. Tak rozpoczęła się wieloletnia przyjaźń polsko-francuka, którą rokrocznie celebrujemy raz w Puszczykowie, a raz w Chateaugiron.
Przyjaźń, która początkowo miała wymiar jedynie formalny, przerodziła się w niezwykle osobiste kontakty. Świado-
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mość, że od wielu lat jesteśmy związani wielką przyjaźnią,
dla której różnice kulturowe i językowe nie mają znaczenia,
dla wszystkich nas jest wartością bezcenną.
W czasie naszych podróży po Polsce zawsze staramy się
zwracać uwagę na związki historyczne z Francją. Z wielkim
zaciekawieniem odnotowaliśmy dwukrotny pobyt Napoleona
Bonaparte w zamku w Malborku w latach 1807 i 1812. Co
więcej, w latach 1807-1815 Wolne Miasto Gdańsk było pod
protektoratem Francji po zwycięstwie Napoleona nad Prusami, a niepisanym „ojcem Sopotu” był Francuz, lekarz Jean
George Haffner – twórca pomysłu kąpieliska w małej wiosce
rybackiej, którą był wtedy Sopot. W 2004 roku naprzeciwko
Grand Hotelu odsłonięto jego pomnik.
Program obfitował w wiele wzruszeń, przygód i niespodzianek..... Przed wyjazdem naszych gości zdążyliśmy jeszcze pokazać im Poznań, Kórnik i pięknie odnowiony Rogalin.
Na koniec zapytaliśmy, co najbardziej im się podobało w Polsce. Odpowiedzi było wiele: Gdańsk nocą, koncert organowy
w Oliwie, interesująca i niezwykle nowoczesna fabryka tektury falistej w Krzycku Wielkim, niepowtarzalna architektura

www.puszczykowo.pl

informacje

W PAŹDZIERNIKU RUSZA
AKADEMIA SENIORA

W październiku rusza zimowy semestr Akademii
Seniora. Szczegółowe informacje oraz zapisy
dostępne we wrześniu.

Jednocześnie informujemy, że grupy dotychczasowe fizjoterapii, języków angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego
nie zmieniają się. Osoby chętne do korzystania z zajęć realizowanych w ramach Akademii Seniora proszone są o wypełnianie ankiet (dostępnych w Bibliotece na ul. Rynek 15 lub
w CAK’u na ul. Wysoka 1), które umożliwią tworzenie nowych grup i zajęć.
Dostępna będzie również oferta zajęć organizowanych
przez Bibliotekę Miejską im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej:
www.biblioteka.iq.pl oraz do polubienia profilu Biblioteki
Miejskiej na Facebooku. n

Zamku Malborskiego. Mój gość Jean Louis, który w Polsce
był po raz pierwszy, po długim namyśle powiedział; „Wszystko. Tutaj jest piękniej niż we Francji” – ile w tym było niekłamanego podziwu, a ile francuskiej kurtuazji – tego nie
wiem – ale my poczuliśmy dumę.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu organizacyjnego, Panu Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi, Panu v-ce Burmistrzowi
Władysławowi Ślisińskiemu, radnym oraz wszystkim niezawodnym przyjaciołom: p. Marii Beczkiewicz za piękny
dzień w Krzycku Wielkim, p. Dorocie Domagale za wieczór
pożegnalny w Rogalinku, p. Jackowi Błaszkowiakowi za
tort i pyszne wypieki, p. Mirosławowi Derengowskiemu za
przygotowanie skryptu w języku francuskim, przybliżającego naszym gościom odległą historię walk z Zakonem Krzyżackim.
Mieszkańców Puszczykowa, którzy w przyszłym roku
chcieliby z nami odkrywać piękno Bretanii, serdecznie zapraszamy.
Elżbieta Mikołajczyk
www.puszczykowo.pl

FRANCUsKI DLA KAŻDEGO
Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron
serdecznie zaprasza do nauki

języka francuskiego
zarówno dzieci jak i osoby dorosłe
Lekcje prowadzone są w małych grupach
Wszystkie zajęcia odbywają się
w Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie ul.Wysoka1.
Dodatkowe informacje

tel. 696 145 510; 607 035 541
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
Echo Puszczykowa
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Fundusze Unijne dla przedsiębiorców
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Leader
Burmistrz Miasta Puszczykowa – Andrzej Balcerek i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Progres” – Władysław Harasimowicz zapraszają mieszkańców Puszczykowa zamierzających rozpocząć lub rozwijać
działalność gospodarczą na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader
2014-2020, które odbędzie się dnia 10.09.2015 r. o godz. 16 w sali sesyjnej Urzędu MIejskiego w Puszczykowie.
Celem spotkania jest m.in. analiza mocnych i słabych
stron, szans i zagrożeń oraz celów budowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Puszczykowa ww programu.
Istotnym czynnikiem charakteryzującym „Leadera” jest
oddolne kształtowanie wydatków środków unijnych w związku z czym LGD „Progres” prosi potencjalnych uczestników
spotkania o wypełnienie ankiety i przekazanie nam na spotka-

Spacery
z historią w tle

W ostatnim miesiącu ponownie zorganizowaliśmy
dla mieszkańców Puszczykowa nasze wycieczki
z cyklu „Spacery z historią w tle”.
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niu, którą można pozyskać ze strony internetowej Stowarzyszenia www.lgdprogres.pl (zakładka Ankiety – konsultacje
społeczne). Pozwoli to na efektywne i zgodne z życzeniami
mieszkańców wykorzystanie pieniędzy unijnych z Programu
PROW.
Władysław Harasimowicz
Prezes Zarządu LGD PROGRES
W tym roku zdecydowaliśmy się na zorganizowanie dwóch
– „Letnisko Puszczykówko” i „Letnisko Puszczykowo”, czyli
tych, które w zeszłym roku cieszyły się największym zainteresowaniem.
Trochę obawialiśmy się, że ze względu na ekstremalne
temperatury nie uda nam się zebrać grupy chętnych osób, jednak na naszych mieszkańców można liczyć! 8 sierpnia dzielni
śmiałkowie spotkali się na stacji Puszczykówko i stamtąd ruszyli szlakiem „willowym”. Nawet osoby, które uczestniczyły
w tej wycieczce w zeszłym roku, na pewno się nie nudziły.
Pan Maciej Krzyżański, który nas oprowadzał, zdobył
w ciągu ostatniego roku nowe informacje na temat przeszłości naszego miasta i zaskakiwał nas wieloma ciekawostkami
oraz… historiami zabójstw i nietypowych wypadków z przeszłości. W dniu oddawania tego tekstu była przed nami jeszcze wyprawa po „Letnisku Puszczykowo”. Z zapowiedzi
pana Macieja możemy się tylko domyślać, że czeka nas nie
mniej atrakcji.
Jeżeli informacja o naszych Spacerach nie dotarła do
kogoś na czas, a byłby chętny na taką wycieczkę, to zachęcamy do kontaktu z Centrum EkoInfo. Jeśli zbierze się grupa chętnych osób, to z chęcią powtórzymy któryś wyprawę
jesienią. A.P.
www.puszczykowo.pl

kultura

Recital Johannesa Möllera

Podczas Akademii Gitary artyści pokonują tysiące
kilometrów – aby koncertować w najbardziej urokliwych
zakątkach Wielkopolski i spotykać się z lokalnymi
społecznościami. Od lat stałym punktem na festiwalowej
mapie jest także Puszczykowo. W tym roku w naszym
mieście gościliśmy już Annę Pietrzak i Juliettę GonzálezSpringer. Przed nami recital Johannesa Möllera.
Johannes Möller to szwedzki gitarzysta klasyczny i kompozytor, który
oczarował europejską publiczność swoimi charyzmatycznymi i pełnymi uczucia wstępami. Potwierdzają to liczne
zwycięstwa w konkursach – Johannes
Möller jest laureatem pierwszej nagrody
GFA Concert Artist Competition, uważanego za jeden z najbardziej prestiżowych konkursów gitarowych na świcie.

Artysta prowadzi również aktywną
działalność jako kompozytor muzyki
kameralnej. Pierwsze partytury wyszły
spod jego ręki gdy miał zaledwie 12 lat,
a nagrania jego kompozycji ukazały się
2 lata później. Tym samym wśród krytyków pojawiło się pytanie: czy Johannes Möller jest być może szwedzkim
Mozartem naszych czasów? Po bardzo
entuzjastycznym przyjęciu jego późniejszej kompozycji When the Winds
Dissolve na flet i gitarę, wypracował
własny, oryginalny język i zdecydował
się poświęcić twórczości głównie na jeden instrument – gitarę klasyczną.
Więcej informacji o festiwalu na:
www.akademiagitary.pl
Wydarzenie na facebooku:
www.facebook.com/
events/1454393928200070/

Recital Johannesa Möllera 29 sierpnia 2015 r., godz. 19.00
Kościół pw. Matki Boskiej Wniebowziętej,
ul. Kościelna, Puszczykowo. Wstęp wolny!
Zapraszamy!

Spotkanie z Pauliną Wilk
Po ponad 3 latach od zdobycia Bursztynowego Motyla do Puszczykowa
ponownie zawita Paulina Wilk, która otrzymała nagrodę za książkę
„Lalki w ogniu. Opowieść z Indii” będącą podsumowaniem ponad
ośmiu lat jej wyjazdów do Indii. Głównymi bohaterami książki są
Hindusi, przedstawieni przez pryzmat wykonywanych przez nich
codziennie czynności.
Paulina Wilk jest też autorką książek dla dzieci. Od 2012 roku ukazuje się seria
opowieści o rezolutnym misiu, który uciekł ze sklepu, by lepiej poznać siebie
i świat. „Przygody misia Kazimierza” (2012), „Lato misia Kazimierza” (2013) oraz
„Podróże misia Kazimierza” (2014).
Książki zostały znakomicie przyjęte przez krytyków literatury dziecięcej i małych czytelników.
Paulina Wilk od roku 2000 publikuje teksty prasowe. Współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Polityką” i magazynem reporterów „Kontynenty”, a także TVP Kultura i Polskim Radiem. Od 2003 do 2011 roku pracowała w dziale
kultury „Rzeczpospolitej”.
Jest współzałożycielką Fundacji „Kultura nie boli” działającej na rzecz edukacji kulturalnej i promocji literatury, a także współorganizatorką Big Book Festival – międzynarodowego festiwalu książki, który od 2013 r. odbywa się w Warszawie. red
www.puszczykowo.pl
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Niezwykły
recital

Niezwykły recital Marty Hanfovej,
który odbył się 29 lipca br.
w kościele pw. św. Józefa
Oblubieńca NMP w Puszczykówku
nieprzypadkowo został
zorganizowany właśnie w tym
miejscu. Sam koncert był
wstępem do inspirującej historii
ludzi związanych z Puszczykowem
w czasach II wojny światowej.
Marta Hanfová, śpiewaczka operowa z czeskich Lidic jest laureatką wielu
prestiżowych konkursów wokalnych,
koncertowała na słynnych scenach teatralnych, między innymi w Albanii,
Serbii, w Bośni, w Hercegowinie czy
we Włoszech. Jest wnuczką pana Václava Hanfa, który w czasach okupacji
niemieckiej, po eksterminacji czeskich
Lidic i Ležáków – miasteczek położonych nieopodal Pragi – jako jedno
z siedmiorga ocalałych dzieci, został
wybrany na reedukację i zniemczenie, .
Historia Lidic jest jednym z tragiczniejszych rozdziałów czeskiej historii
czasów okupacji hitlerowskiej. Dokładnie 10 czerwca 1942 roku miasteczko
zostało zlikwidowane przez nazistów:
wszyscy mężczyźni zostali zastrzeleni,
kobiety przewieziono do obozu koncentracyjnego, a osiemdziesięcioro dwoje
dzieci zamordowano w obozie zagłady
w Chełmnie. Tylko kilkoro dzieci miało
to szczęście, że zostały wybrane jako
„odpowiednie” dla niemieckich rodzin...
Recital Marty Hanfowej został zorganizowany na potrzeby filmu dokumentalnego, tworzonego przez Czeską
Telewizję. Film „Cesty dětí”, czyli drogi dzieci ma opowiadać o losach lidic-

kiego dziecka Václava Hanfa, jego
uprowadzeniu i powrocie, o miejscach
związanych z jego historią, również tą
puszczykowską.
Miejsce, w którym odbył się recital,
zostało wybrane nieprzypadkowo. Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP znajduje się bowiem tuż obok willi (dzisiejszy budynek probostwa), w której mieścił się dawny dom dziecka, w którym
hitlerowcy próbowali reedukować dzieci, również małego Václava Hanfa.
Podczas recitalu Marta Hanfová zaśpiewała ulubione utwory swego dziadka. Towarzyszyli jej wybitni muzycy:
na wiolonczeli grał Jan Keller, członek
Czeskiej filharmonii, na fortepianie zagrał Martin Fila, wykładowca na Akademii Muzycznej w Pradze. Warto nadmienić, że podczas koncertu mieliśmy
zaszczyt gościć w Puszczykowie cztery
generacje rodziny Hanfów: seniora
rodu, 83-letniego pana Václava, jego
syna, również Václava, wnuczkę Martę
i jej córeczkę Maruškę.
Jednak sam recital nie zakończył
wizyty wyjątkowych gości w Puszczykowie. Następnego dnia, razem ze sztabem czeskiej telewizji odwiedzili miejsca związane z wojennymi losami Václava Hanfa. Dzięki uprzejmości proboszcza o. Marka Smyka, pan Hanf
wraz z rodziną mógł zobaczyć jak zmieniło się wnętrze dawnego „Gaukinder-

heim”. Następnie goście wraz z telewizyjną ekipą udali się z wizytą do domu,
w którym mieszkała niemiecka rodzina
adopcyjna pana Václava. Były to bardzo wzruszające chwile, zwłaszcza, że
właściciele przygotowali również fotografie dawnego domu i podczas rozmowy opowiedzieli losy własnej rodziny,
która podczas okupacji niemieckiej musiała opuścić swój dom.
Kolejnym punktem była wizyta nad
rzeką Wartą, gdzie Pan Václav jako
mały chłopiec uwielbiał łowić ryby. Po
krótkim odpoczynku na łonie przyrody,
kolejnym punktem programu była wizyta w dawnej szkole dla niemieckich
dzieci (dzisiejszy budynek Gimnazjum
nr 1 im. A. Einsteina), do której uczęszczał pan Václav. Dzięki uprzejmości
pani Renaty Kulki oraz pani Małgorzaty
Kamińskiej ze Szkoły Podstawowej nr
1 im. A. Mickiewicza, mogliśmy zaprezentować naszym Gościom materiały
archiwalne w postaci szkolnej kroniki
i zdjęć budynku z pierwszych lat istnienia szkoły.
Bardzo szybko dobiegł końca ten
wyjątkowy i bardzo intensywny dzień.
Rezultaty pracy filmowców będzie można zobaczyć już w grudniu tego roku.
Niestety na razie wyłącznie w czeskiej
telewizji.
Agnieszka Hahuła
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Anonimów nie publikujemy. Autor tekstu ma prawo zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.
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Tuż za podium

Od 7 do 9 sierpnia br. na Torze
„Poznań” odbyły się dwie kolejne
rundy Wyścigowych
Samochodowych Mistrzostw
Polski 2015. Zespół Garstecki
Sport reprezentowali Maciej
Garstecki i Piotr Kowner startujący
w klasie DN-1N.
Wyścigowy weekend stał pod znakiem tropikalnych upałów – temperatura sięgała nawet 36°C. M. Garstecki nie
mógł uczestniczyć w piątkowych kwalifikacjach, a w związku z tym, że jego
klasę połączono z klasą 8., na starcie do
sobotniego wyścigu został ustawiony za
całą stawką – na 27. polu.
– Mimo to udało mi się jechać na tyle
szybko żeby ukończyć wyścig na 4. miejscu. W niedzielę startowałem z 3. pola
i liczyłem, że włączę się do walki o po-

dium. Niestety błąd popełniony na pierwszym okrążeniu spowodował, że spadłem
na dalszą pozycję, a pierwsza trójka odjechała i ponownie skończyłem wyścig
na 4. m-cu w klasie DN-1N – powiedział
po zakończeniu rundy Maciej Garstecki:
Na pocieszenie pozostał puchar za
wygranie klasy D4-1600 w wyścigu godzinnym Hour Race, w którym zmiennikiem M. Garsteckiego był Piotr Kowner. Jest szansa, że podczas ostatniej
tegorocznej rundy w Poznaniu team
Garstecki Sport również wystartuje
w tym wyścigu, może nawet trochę
szybszym samochodem.
Piotr Kowner drugi zawodnik teamu
Garstecki Sport ukończył oba wyścigi
poza podium lokując się dwa razy na 5.
miejscu. P. Kownar podkreśla, że start
w sobotnim Hour Race oprócz I miejsca
w klasie D4-1600 zajęli zaskakująco
dobre 6 miejsce w klasyfikacji generalnej, biorąc pod uwagę stawkę samocho-

dów, których moce są minimum 2 razy
większe od mocy Seicento na którym
startuje team Garstecki Sport.
Aktualne informacje o zespole, zdjęcia, filmy można zobaczyć na profilu
www.facebook.com/GarsteckiSport
Fot. Grzegorz Kozera

Pływackie sukcesy puszczykowskich braci

Z medalami wrócili z VII Mistrzostw Polski PTTK – VII Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Gdyni
w długodystansowym pływaniu w płetwach bracia Stacheccy z Puszczykowa (zawodnicy klubu pływackiego
UKS CITIZEN Poznań). Jan starszy z braci „wypływał” złoto, a młodszy Antoni – brąz. Gratulujemy!!!
Zawody rozegrano 27 czerwca
2015 roku, na bardzo zimnych w tym
roku, wodach Zatoki Gdańskiej
w Gdyni pod hasłem „Gdyńska Mila
Nurkowa”.
Jan Stachecki (12 lat) wystartował w kategorii „Młodzików” na
dystansie 1000m i zajął I miejsce,
tym samym zdobywając złoty medal
a także tytuł Mistrza Polski w długodystansowym pływaniu w płetwach.
Antoni Stachecki (8 lat) również
wystartował na dystansie 1000m
w kategorii „Dzieci lat 11 i młodsi”.
Przypływając na metę przed wieloma
starszymi rywalami zajął III miejsce
a tym samym zdobył brązowy medal.
Należy podkreślić, że Antoni był najmłodszym pływakiem biorącym
udział w tych zawodach, a jego odwaga została zauważona przez organizatora i nagrodzona pucharowym
www.puszczykowo.pl

trofeum. Rzadko kiedy tak młodzi
pływacy mają wystarczająco dużo
odwagi, by pływać w wodach otwartych, w dodatku na tak długich dystansach.
Jan Stachecki odniósł tego lata
jeszcze jeden duży pływacki sukces.
11 lipca br. wziął udział w organizowanym na Jeziorze Kierskim w Poznaniu Międzynarodowym Maratonie Pływackim „Wpław przez Kiekrz” im. Stanisława Garczarczyka.
Jest to najstarsza impreza w Polsce w pływaniu długodystansowym.
Wystartował w wyścigu masowym
(dystans 1,5km) i zdobył II miejsce.
Należy również zwrócić uwagę, na
fakt, iż był najmłodszym uczestnikiem tego wyścigu i rywalizował
z wieloma dorosłymi i doświadczonymi pływakami.
Serdeczne gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. red
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Mieszko Kwaśniewski
III zawodnikiem w kraju

Puszczykowianin Mieszko Kwaśniewski (UKS FIT Puszczykowo)
trenujący, na co dzień na kortach Sportoteki, odniósł kolejny sukces
zdobywając brązowy medal Mistrzostw Polski w tenisie do 18 lat w grze
pojedynczej, odbywających się na kortach SKT Sopot.
W drodze do półfinału pokonał
rozstawionych z nr 5 Mateusza Smolickiego oraz z nr 4 Adriana Kowalskiego. W półfinale nie dal rady genialnie dysponowanemu w tym dniu
faworytowi, turniejowej jedynce Kacprowi Zukowi.
Tydzień wcześniej było już widać
bardzo dobrą dyspozycję Mieszka, gdy
podczas międzynarodowego turnieju
ITF w Kijowie na Ukrainie doszedł do
ćwierćfinału ulegając po ciężkim meczu
zwycięzcy turnieju.

Najbliższe plany Mieszka to start
w ITF 4 we Lwowie na Ukrainie, w sierpniu udział w turnieju ITF 4 w Chorwacji
i Słowenii
Dziękujemy serdecznie za wsparcie
rozwoju sportowego Mieszka: Fundacji
Piotr i Paweł „Radość Dzieciom”, firmie
PRINCE, Kortom Puszczykowo Sportoteka, Radzie Miasta Puszczykowo, Liceum Ogólnokształcącemu w Puszczykowie, Centrum Animacji Sportu.
Monika Kwaśniewska
(UKS FIT Puszczykowo)

20. jubileuszowe Mistrzostwa Puszczykowa w Windsurfingu
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe zaprasza
wszystkich mieszkańców Puszczykowa oraz zaprzyjaźnione osoby z naszym miastem na 20. jubileuszowe
Mistrzostwa Puszczykowa w Windsurfingu połączone
ze sportowym zakończeniem lata, które odbędą się
w dniach 4-6.09.2015 w Kamienicy nad akwenem
z bardzo czystą wodą.
Z okazji okrągłej rocznicy mistrzostw organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, a cała impreza odbędzie się w stylu
retro czyli „back to old school” – m.in. przewidziany jest
konkurs na najlepszy strój surfera lat 90-tych oraz regaty dla
starych żagli. Poza zawodami windsurfingowymi bardzo
dużo atrakcji dla kibiców i dzieci – w sam raz na zakończenie
sezonu letniego.
Zakwaterowanie:
– w domkach typu TRAMP – 7 osobowych (2 pokoje 3 osobowe na piętrze rozkładane łóżko na dole, z łazienką, aneksami kuchennym , balkonem, ławą przed domkiem, TV) –
6 domków,
– ciąg domków murowanych ( z łazienkami oraz aneksem
kuchennym, świeżo po malowaniu)
– 3 domki 4 osobowe ( 40 zł za osobę)
– 1 domek 3 osobowy (40 zł za osobę)
– 1domek 7 osobowy (z rozdzieleniem na 2 pokoje 40 zł za
osobę)
Zakwaterowanie w domku liczone jest za domek więc
należy zgłaszać się domkami.
Ceny za dobę:
• 240 zł cena za dobę za cały domek ( możliwość spania
nawet 8 osób),
• 8 zł za osobę w namiocie,

• 12 zł za osobę w camperze lub przyczepie + prąd,
– campery oraz namioty – możliwość podłączenia do prądu,
W zależności od warunków wiatrowych planowane jest
rozegranie 4-6 wyścigów windsurfingowych w 3 kategoriach
wiekowych oraz regaty starych żagli.
Regaty odbędą się przy asekuracji motorówki WOPR
Opłaty startowe:
• 50 zł – osoby dorosłe
• 35 zł – dzieci i młodzież przed 18 rokiem życia oraz członkowie PTS
– cena wpisowego zawiera koszulkę oraz udział w imprezach
integracyjnych
Kibice
• 25 zł – koszulka
• 35 zł – udział w imprezach integracyjnych (piątek, sobota)
Atrakcje pozawindsurfingowe, gry, zabawy i turnieje
sportowe dla kibiców:
• Konkurs na najlepszy stórj surfera lat 90-tych, turniej siatkówki, TrickBoard – centrum testowe oraz zawody w bitwie na tricki, turniej boule, turniej tenisa stołowego, deblowy turniej tenisa ziemnego, zawody SUP’ach, waterball,
ognisko, sobotnia impreza w specjalnie przygotowanym
namiocie z poczęstunkiem
Możliwość wykupienia obiadów w sobotę i niedzielę (4 dania do wyboru). O miejscach w domkach (pokojach) decyduje kolejność zgłoszeń!
Zapisy i informacje:
– e-mail: pts@ptspuszczykowo.pl
– Kuba: +48 697695723+48 697695723
– Michał: +48 603677278+48 603677278
ZAPRASZAMY!!!
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe

Dwubieg po Puszczykowie
Nową imprezą w kalendarzu puszczykowskich
biegów stał się Dwubieg Puszczykowski. Na jego
pierwszej, lipcowej edycji, organizatorzy zaprosili
biegaczy na wieczorny bieg w sobotę i poranny
w niedzielę. Tak więc weekendowe bieganie
zaczęliśmy w sobotę 4 lipca o godz. 20:30.

W tym biegu wśród panów zwyciężył Mateusz Fabisiak
(Krosinko), drugie miejsce zajął Tomasz Roszkowski (Warszawa), trzecie – Krzysztof Nowak (Kamionki). Wśród pań
tryumfowała Iwona Płowaś (Poznań), drugie miejsce zajęła
Agnieszka Załuska-Lipa (Mosina), zaś trzecia na mecie była
Dorota Francikowska (Dąbki).
Na mecie, na wszystkich czekało ognisko, kiełbaski,
a także kino letnie. Specjalnie na tę okazję wybrano filmy
o tematyce sportowej: „Asterix i Obelix na olimpiadzie” oraz
„Wyścig”. Po seansach mieszkańcy Puszczkowa rozeszli się
do domów, zaś goście udali się do namiotów rozbitych malowniczo pomiędzy drzewami na terenie Centrum Animacji
Sportu. Wszyscy mogli skorzystać z nowo postawionego
kontenera sanitarnego w CAS, gdzie dostępne są zarówno
toalety, jak i prysznic.
Wczesnym rankiem, tuż po pobudce i lekkim śniadaniu,
które czekało na zawodników – odbył się drugi z biegów –
poranny. O godz. 10:00 zawodnicy wyruszyli na trasę. Na
mecie znów pierwszy pojawił się Mateusz Fabisiak, zaś tuż
za nim przybiegł Tomasz Roszkowski. Trzecie miejsce w tym
biegu wywalczył Jarosław Strykowski (Poznań), który dnia
poprzedniego zajął czwarte miejsce. Wśród pań tym razem
tryumfowała Agnieszka Załuska-Lipa, druga była Dorota
Francikowska, zaś trzecie miejsce zajęła Magdalena Kędziora (Boguszyn).
Wszyscy biegacze otrzymali piękne (dwuczęściowe) medale, przedstawiające słoneczko (za bieg poranny) i księżyc
(za bieg wieczorny).
Dziękuję całej ekipie „biegi.wlkp”, która fantastycznie
przeprowadziła imprezę. Dziękuję biegaczom z całego kraju,
którzy przyjeżdżają do naszego miasta, by biegać po malowniczych terenach otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego. /CAS/Joanna Hejnowicz
www.puszczykowo.pl

Kolejna edycja „podwójnego” biegania już 29-30 sierpnia 2015 r. Start
pierwszego z nich w sobotę o godzinie 19:00, drugiego natomiast w niedzielę o godzinie 10:00. Można startować tylko w biegu wieczornym lub
porannym lub w obu. W sobotę wieczorem zaplanowano liczne atrakcje!
O 21:00 rozpalone zostanie ognisko, przewidziany jest także seans kina
letniego. Dla chętnych będzie możliwość przenocowania na terenie
CAS-u w dużym namiocie noclegowym lub rozbić swój namiot.
Szczegóły: http://biegiwlkp.wix.com/puszczykowo
Echo Puszczykowa
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