
ECHOECHO
PUSZCZYKOWAPUSZCZYKOWA
INFORMATOR MIEJSKI Wrzesień 2015 nr 9 (279) www.puszczykowo.pl

• Kajakiem do Czerwonaka  str. 2

• Wakacyjne remonty w szkołach  str. 9

• Muzeum motoryzacji w Puszczykowie? str. 12-13

Pierwszy dzwonekPierwszy dzwonek

Fotorelacja str. 14



www.puszczykowo.plwrzesień 2015 Echo Puszczykowa2

Wrzesień przyniósł ze sobą 
pogorszenie pogody, a także, 
jak zwykle, nowy rok szkolny. 
Puszczykowscy harcerze mogą 
jednak ciągle żyć wspomnieniami 
z dopiero, co zakończonych 
wakacji, ponieważ były one 
dla nich wyjątkowe.

Jak co roku, aby podsumować rok 
harcerski, Ośrodek ZHP Puszczykowo 
zorganizował obóz letni. Tym razem na 
miejsce wypoczynku wybraliśmy bazę 
harcerską w Strużnicy – wsi leżącej 
w Rudawach Janowickich niedaleko 
Karpacza. Motywem przewodnim obo-
zu była mitologia grecka. Harcerze mo-
gli poznać ją bardzo dokładnie, uczest-
nicząc w zajęciach jej poświęconych 
oraz samemu wcielając się w znanych 
herosów. Nie mogliśmy nie wykorzy-
stać także okazji, aby nie odbyć kilku 
pieszych górskich wędrówek. Okolicz-
ne góry uraczyły nas malowniczymi 
widokami, które do teraz widnieją 
w naszej pamięci. Dodatkową atrakcją 

HarCersKie lato 2015

był jedniodniowy wyjazd do Drezna, 
a co za tym idzie zwiedzanie wspania-
łych zabytków tego pięknego miasta.

Puszczykowska drużyna wędrowni-
cza też w te wakacje nie próżnowała. 
Już drugi raz z rzędu wzięliśmy udział 
w ogólnopolskiej Wędrowniczej Wa-
trze. W tym roku odbywaliśmy wę-

drówki trasami wysiedlonych Łemków 
po przepięknych i osamotnionych 
wsiach Beskidu Niskiego, poznając ich 
historię i kulturę. Towarzyszyły nam 
wspaniałe cerkwie, osnute mgłą wzgó-
rza, malownicze, niezapomniane widoki 
i cudowni, nowopoznani ludzie z całej 
Polski. T.U 

Na start wybrano przystań kajakową w Puszczykowie. 
Koniec spływu wyznaczono zaś w marinie w Czerwonaku. 

Start zaplanowano na godz. 10.30 z puszczykowskiej 
przystani kajakowej, która, mimo bardzo niskiego stanu wody, 
doskonale się sprawdziła. Tuż przez wodowaniem kajaków, 
uczestników spływu pożegnał burmistrz Andrzej Balcerek. 

Kajakarze zatrzymali się po drodze w Poznaniu przy zor-
ganizowanej w tym roku plaży miejskiej. Zanim dotarli do 

mariny w Czerwonaku, ścigali się na odcinku: most kolejowy 
w Koziegłowach – marina Czerwonak w wyścigu o puchar 
Metropolii.

Na mecie w Czerwonaku czekał na nich ciepły posiłek. 
Impreza jest kolejną inicjatywą samorządów tworzących Sto-
warzyszenie Metropolia Poznań. Współorganizatorami wyda-
rzenia byli: gmina Czerwonak, miasto Puszczykowo, miasto 
Poznań, CRKF AKWEN w Czerwonaku, CIM Posnan. red

KAJAKIEM dO CzERwONAKA 
Ponad 120 kajakarzy wystartowało w V Metropolitalnym spływie Kajakowym. Miłośnicy 
aktywnego wypoczynku pokonali Wartą trasę z Puszczykowa do Czerwonaka.
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samorząd

Przyjazne PuszCzyKoWo
W sierpniu ogólnopolski tygodnik Wprost opublikował wyniki 
rankingów: Gmina przyjazna biznesowi oraz Gmina przyjazna 
mieszkańcom. W pierwszym z nich Puszczykowo zajęło 3. miejsce 
w Polsce, w drugim także uplasowało się na dobrym, bo 21. miejscu.

To dla mnie, a mam nadzieję, że tak-
że dla mieszkańców naszego miasta, 
bardzo dobra wiadomość. Cieszę się 
z każdego wysokiego miejsca naszego 
miasta w tego typu rankingach, bo prze-
cież brane są w nim pod uwagę samo-
rządy z całej Polski (w Polsce jest 2480 
gmin –przyp. red.). Mnie takie wiado-
mości cieszą podwójnie. Po pierwsze, 
jako mieszkańca, a po drugie, jako bur-
mistrza, ponieważ są moim zdaniem 
najlepszym potwierdzeniem tego, że 
jako samorząd podejmujemy właściwe 
dla naszego miasta działania. 

Jak argumentują autorzy rankingów, 
wysokie lokaty gmin w obu kategoriach 
nie są przypadkowe i są ze sobą ściśle 
powiązane. Okazuje się, że oprócz tak 
oczywistych kwestii jak liczba planów 
zagospodarowania przestrzennego, roz-
wój infrastruktury drogowej, wodno-
-kanalizacyjnej czy nakłady inwestycyj-
ne na mieszkańca, istotną rolę odgrywa-
ją również kompetencje urzędników, 
promocja miasta a nawet dostępność do 
szkół, przedszkoli, instytucji kultury, 
placówek opieki lekarskiej czy bazy 
sportowo-rekreacyjnej. Gmina przyjazna 
biznesowi nie może być przecież miej-
scem, w którym nikt nie chce mieszkać. 

Jestem przekonany, że Puszczyko-
wo jest właśnie takim miejscem, w któ-
rym nie tylko dobrze prowadzi się bi-
znes, ale także bardzo dobrze żyje. 
Działania, które podejmujemy wspólnie 
z radnymi są przede wszystkim ukie-
runkowane na poprawę jakości życia 
mieszkańców naszego miasta. By nie 
być gołosłownym wymienię tylko in-
westycje z ostatnich dwóch lat: przysto-
sowanie budynku na Rynku na bibliote-
kę, oddzielenie szkoły podstawowej od 
gimnazjum i umieszczenie ich w od-
dzielnych budynkach, zagospodarowa-

nie terenów Centrum Animacji Sportu 
przy ul. Kościelnej, budowa boiska wie-
lofunkcyjnego i oczywiście budowa 
kolejnych ulic. Jeszcze w tym roku roz-
pocznie się rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej nr 2, a w przyszłym roku, mam 
nadzieję, że uda rozpocząć się budowę 
hali widowiskowo-sportowej. Nie moż-
na również zapominać o wydatkach 
Miasta na zajęcia pozalekcyjne dla ucz-
niów, finansowanie wyjazdów na basen, 
organizowanie półkolonii, czy wydat-
kach na pomoc społeczną. 

1 września miałem przyjemność 
uczestniczyć w uroczystościach rozpo-
częcia nowego roku szkolnego naszych 
uczniów, a wiem, jak ważną rolę w oce-
nie Puszczykowa, jako miejsca, w któ-
rym warto mieszkać ma dobry dostęp 
do placówek edukacyjnych. Wszystkie 
nasze szkoły są dobrze przygotowane 
na przyjęcie uczniów, których w tym 
roku mamy więcej, bo w SP 1 są 3 od-
działy pierwszoklasistów a w SP 2 aż 5. 

Wykorzystaliśmy wakacje na remon-
ty, malowania, itp., a w planach mamy 
już kolejne (o wakacyjnych remontach 
w placówkach oświatowych szerzej pi-
szemy na 9 stronie). Dobra baza oświa-
towa, wykwalifikowani nauczyciele dają 
wspaniałe owoce, w postaci doskona-
łych wyników naszych uczniów (o wy-
nikach Gimnazjum nr 2 piszemy na str. 
19), którzy rokrocznie zdobywają wiele 
cennych nagród i wyróżnień, także na 
arenach ogólnopolskich.

Niewątpliwie poprawie „jakości ży-
cia” służyć będzie planowana nowa linia 
autobusowa, której pojazdy mają kurso-
wać na terenie miasta, na trasie: górne 
Puszczykowo, centrum, Puszczykówko, 
Niwka i szpital. Autobusy kursujące na 
tej linii umożliwią mieszkańcom górne-
go Puszczykowa łatwe i wygodne dotar-

cie do centrum i przesiadkę do autobu-
sów jadących do Poznania lub na po-
ciąg. Linia będzie funkcjonowała co-
dziennie. Chcemy, aby wyłoniony 
w przetargu przewoźnik respektował na 
terenie Puszczykowa okresowe bilety 
strefowe. Pozwoli to osobom, mającym 
wykupione takie bilety podróżować po 
Puszczykowie (w ramach posiadanych 
abonamentów w ZTM), bez kupowania 
dodatkowych biletów. 

Nie „zapominamy” też o przedsiębior-
cach. Jedną z najnowszych inicjatyw są 
konsultacje dotyczące możliwości finan-
sowania przez naszych mieszkańców 
przedsięwzięć oraz inwestycji ze środków 
unijnych. Urząd Miasta trzykrotnie orga-
nizował już takie spotkania, jedno ogólnie 
dostępne oraz dwa jako indywidualne 
konsultacje, które cieszyły się bardzo 
dużą popularnością (w konsultacjach in-
dywidualnych wzięło już udział bardzo 
wielu przedsiębiorców, a przed nami ko-
lejne). W październiku odbędą się kolejne. 

Zachęcam wszystkich mieszkańców 
do śledzenia na bieżąco naszej strony 
internetowej www.puszczykowo.pl, 
profilu na Facebooku, lektury Echa 
Puszczykowa, bo tam znajdziecie naj-
więcej informacji na temat działań, pla-
nowanych szkoleń, imprez i wydarzeń 
w naszym mieście.

Andrzej Balcerek Burmistrz 
Miasta Puszczykowa



www.puszczykowo.plwrzesień 2015 Echo Puszczykowa4

Uchwała Nr 59/15/VII
w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kana-
lizacyjnych będących w posiadaniu aQUaNET Sa na lata 
2016-2020.

Uchwała Nr 60/15/VII
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy 
ulicy Jarosławskiej i azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, 
ark. 16.

Uchwała Nr 61/15/VII
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejo-
nie ulic: ks. Posadzego, wysoka, Podgórna, Poznańska, 
obręb Puszczykowo, ark. 5 – w dwóch etapach a i B.

Uchwała Nr 62/15/VII
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu poło-
żonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Ja-
skółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II.

Uchwała Nr 63/15/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 

595/26, 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 
595/26 o powierzchni 1 m², obręb Puszczykowo Stare, ark 
mapy 14, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto 
w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr PO2P/00109360/6.

Uchwała Nr 64/15/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej.

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz do-
tychczasowego dzierżawcy części nieruchomości położonej 
w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 
297, stanowiącej część działki o powierzchni 80 m², obręb 
Puszczykowo, ark. mapy 4, dla której to nieruchomości Sąd 
Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księ-

gę wieczystą nr PO2P/00106660/8, oznaczonej na załączniku 
graficznym nr 1 do niniejszej uchwały – na 3 lata, począwszy 
od dnia 01.10.2015 r. do 30.09.2018 r.

Uchwała Nr 65/15/VII 
w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu 

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

Uchwała Nr 66/15/VII
w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na pra-

ce konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowla-
ne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

§ 3
1. Wnioski o dotacje kieruje się do Burmistrza Miasta 

Puszczykowa w terminie do 31 października roku poprzedza-
jącego rok, w którym dotacja ma być udzielona (na nowym 
wzorze wniosku – przyp .red).

2. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia zniszcze-
niem lub uszkodzeniem zabytku, dopuszcza się możliwość 
składania wniosku w terminie innym niż określony w ust. 1. 

3. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Bur-
mistrzowi są przedstawiane do zaopiniowania komisji Rady 
Miasta właściwej do spraw kultury oraz komisji właściwej do 
spraw budżetu.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być 
udzielona przez organ stanowiący miasta na zasadach okre-
ślonych w podjętej przez ten organ uchwale. 

Podjęcie uchwały jest uzasadnione ze względu na potrze-
bę uszczegółowienia zasad udzielania dotacji ustalonych 
w dotychczas obowiązującej uchwale. 

Uchwała Nr 67/15/VII
w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta 

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

Uchwała Nr 68/15/VII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczy-

kowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
Pełne treści wszystkich uchwał podejmowanych przez 

Radę Miasta dostępne są w Internecie na stronie: www.pusz-
czykowobip.wokiss.pl w zakładce Baza prawa lokalnego.

zaProszENIE Na sEsJĘ
Zapraszamy na 12. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 20.10.2015 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej w budyn-

ku B Urzędu Miejskiego przy ul. Po dleśnej 4. Jednocześnie informujemy, że terminy po siedzeń Komisji Rady Miasta i terminy 
dyżurów ra dnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta: www.puszczykowo.pl. Infor-
macje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl n

Uchwały podjęte podczas 11. sesji Rady Miasta pUszczykowa 
pRzepRowadzonej 15.09.2015 R.



rada mIasta

„aCH, ten języK PolsKi…”
Dziś pragnę zająć się tematem bliskim moim 
zawodowym zainteresowaniom, czyli poprawną 
polszczyzną. niektórzy z Państwa pewnie będą się 
dziwić, dlaczego w informatorze Miejskim, w którym 
dotąd przedstawiałam głównie sprawozdania z prac 
Komisji edukacji, Kultury i sportu oraz z wydarzeń 
związanych z zakresem działań naszej komisji, tym 
razem zajmuję się taką kwestią. otóż ona ściśle wiąże 
się z niedawnymi pracami KeKis, po których doszłam 
do kilku refleksji, jakim chcę się z Państwem podzielić. 

Dość irytujące były dla mnie zdarze-
nia, z którymi ostatnio mieliśmy do czy-
nienia podczas prac komisji, a nawet sesji 
Rady Miasta. Dotąd wydawało mi się, że 
dbałość o kulturę języka, jego popraw-
ność powinna być troską każdego świado-
mego i wykształconego człowieka. Oka-
zało się, że nie dla wszystkich jest to takie 

oczywiste. Spotkałam się niedawno kilkakrotnie, nawet ze 
strony takich osób, których nigdy o to nie podejrzewałabym, 
z wypowiedziami typu: „ważna jest zawartość merytoryczna, 
a nie błędy językowe (!)”. A mnie się wydaję, że jedno i dru-
gie jest istotne! Treść wraz z formą decydują o kształcie i wy-
mowie wypowiedzi, a praca nad kulturą języka nie może być 
tylko podejmowana przez językoznawców, jako fachowców, 
bo nie tylko oni wpływają na to, co dzieje się w języku. O sta-
ranność polszczyzny winni troszczyć się wszyscy użytkowni-
cy języka poprzez poprawne i sprawne posługiwanie się nim. 
Dbałość o poprawność wypowiedzi jest problemem ważnym, 
bo język świadczy o naszym poziomie intelektualnym, o na-
szej kulturze. Kultura języka i kultura umysłowa to właściwie 
synonimy. Słowa są nie tylko środkami służącymi do wyraża-
nia myśli i uczuć, są także narzędziami działania, bo za pomo-
cą słów właśnie ludzie oddziaływają na ludzi.

Zasadniczym źródłem błędów językowych jest przede 
wszystkim niewkładanie przez piszącego lub mówiącego do-
statecznej pracy osobistej w to, co pisze i mówi. Język jako 
narzędzie myśli takiej pracy wymaga zawsze! Dlatego też nie 
mogę zaakceptować „przymykania oka” na łamanie norm ję-
zykowych, tylko dlatego że autor dokumentu nie przyłożył 
się należycie do pracy. Nie chodzi o to, by popaść w hiperpo-
prawność, która zresztą też jest błędem, czy w przesadę. Nie-
poprawność językowa jest zawsze czymś niezamierzonym, 
a przed niezamierzonym skutkiem może bronić tylko świado-
ma praca. I tego oczekuję od autorów przedstawianych nam 
koncepcji, uchwał czy strategii, a także od radnych i gości 
naszych komisji i sesji – rzetelnej, odpowiedzialnej pracy za-
równo nad treścią, jak i formą swoich wypowiedzi. 

„Narody utrwalają swoje dzieje w opracowaniach, prze-
kazują w różnorakich formach dokumentów, dzięki którym 
tworzą własną kulturę. Podstawowym narzędziem tego suk-
cesywnego tworzenia jest język. Za jego pomocą człowiek 
wypowiada prawdę o świecie i o sobie samym, i pozwala 
innym mieć udział w owocach swoich poszukiwań w róż-
nych dziedzinach. Komunikuje się z innymi, a to służy wy-
mianie myśli, głębszemu poznaniu prawdy, a przez to samo 
również pogłębianiu i gruntowaniu własnej tożsamości” – 
są to słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II („Pa-
mięć i tożsamość”, Kraków 2005, s. 81). Ten wielki czło-
wiek jako literat, aktor i mówca znał znaczenie kultury ję-
zyka i umiał korzystać z niej, oddziałując na miliony ludzi. 
A my w dzisiejszym świecie, który tak wszędzie się spieszy, 
aby szybciej dotrzeć do wyznaczonych celów, potrzebujemy 
dobrych przykładów, na których moglibyśmy się wzorować. 
Warto więc zastanowić się nad powyższymi słowami i przy-
gotowując jakąś wypowiedź zatroszczyć się o jej język, gło-
sując nad jakąś uchwałą czy dokumentem skupić się też nad 
ich formą, a nie tylko treścią, ponieważ jeśli coś zrobimy 
staranniej, rzetelniej, to chyba zostawiamy po sobie lepszy 
i trwalszy ślad.

Małgorzata Szczotka

suKCes uCznióW 
GiMnazjuM nr 2 
W radosnej atmosferze 1 września rozpoczęliśmy 
nowy rok szkolny. tym bardziej, że ubiegły zakończył 
się wspaniałymi wynikami testów gimnazjalnych. 

Nasza szkoła osiągnęła wynik najlepszy w mieście Pusz-
czykowie oraz jeden z najlepszych w powiecie poznańskim. 
Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy dzięki pracy na-
uczycieli, rodziców i pracy własnej osiągnęli sukces. Dla po-
równania podajemy wyniki województwa wielkopolskiego 
oraz naszego gimnazjum, które znacznie je przewyższają:

Pedagog szkolny
Agnieszka Wojtkowiak-Urbaniak
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wykonanie bUdżetU Miasta pUszczykowa za i półRocze 2015 R.
1. Dochody  – 16.083.049 zł, tj. 51,71% planu.
2. Wydatki  – 15.881.004 zł, tj. 47,08% planu.
3. Przychody  – 2.999.213 zł, w tym: 
1/  wolne środki pieniężne pochodzące z rozliczeń 

kredytów i wyemitowanych obligacji – 2.999.213 zł. 

4. Rozchody (spłaty kredytów) – 1.289.500 zł.
5. Nadwyłka  – 202.044 zł.
6. Zadłułenie  – 11.460.750 zł, z tego:
1/ kredyty długoterminowe  – 2.938.750 zł;
2/ obligacje komunalne  – 8.522.000 zł. 

     urząd Miasta Puszczykowo zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Miasta Puszczykowo na bezpłatne, 
indywidualne konsultacje dotyczące możliwości finansowania przedsięwzięć oraz inwestycji ze środków unijnych. 
     Będzie to okazja na indywidualne spotkanie ze specjalistą ds. funduszy unijnych z zakresu środków m.in. na rozpoczęcie 
lub rozwój działalności gospodarczej. Konsultacje odbywać się będą w godz. od 13:00-18.00 w Urzędzie Miejskim, ul. 
Podleśna 4, w następujących terminach: 28 września 2015 r., 12 października 2015 r.,26 października 2015 r. 
     Z uwagi na charakter spotkania (indywidualne konsultacje) prosimy o zapisy: 61 898 37 20 
                                                                                       SerdecZnie ZaPraSZaMy!



  data ur.  data zg.
Kowalak Emilia Maria  16.VII.1941 3.IX.2015
Ossowska Maria 19.XII.1939 3.IX.2015
Jakubowska Helena Bożena 5.II.1925 7.IX.2015
Górniaczyk Danuta Bronisława 1.IX.1948 16.IX.2015
Rabska Teresa 27.XI.1929 16.IX.2015
Tupalski Zbigniew Stanisław 1.XI.1955 19.IX.2015
Preisler Halina Zofia 1.V.1919 19.IX.2015
Marciniak Janina Kazimiera 11.IV.1942 19.IX.2015

odEszLI

INFORMATOR 
WyborCzy 
25 października 2015 r. odbędą się wybory 
parlamentarne. W wyborach do sejmu, Puszczykowo 
należy do okręgu nr 39 obejmującego powiat 
poznański i Miasto Poznań – na ten okręg przypada 
10 mandatów poselskich. natomiast w wyborach 
do senatu, Puszczykowo wraz z innymi gminami 
powiatu poznańskiego tworzy okręg nr 91, 
w którym wybiera się jednego senatora.

Lokale wyborcze na terenie miasta będą zlokalizowane tak jak 
w przypadku ostatnich głosowań:
– w Gimnazjum nr 1 (obwód nr 1), 
– w Szkole Podstawowej nr 1 (obwody nr 2 i 3), 
– w Szkole Podstawowej nr 2 (obwody nr 4, 5 i 6), 
– w szpitalu (tylko dla pacjentów szpitala). 

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej 
w dniu głosowania kończą 75 lat, mogą udzielić pełnomocnictwa 
do głosowania w ich imieniu. Wniosek o sporządzenie aktu peł-
nomocnictwa należy złożyć do Burmistrza do dnia 16 paździer-
nika 2015 r. 

Istnieje także możliwość głosowania korespondencyjnego, 
w tym przypadku zamiar głosowania w takiej formie należy zgło-
sić Burmistrzowi w terminie do 10 października 2015 r. 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 25 października 2015 r. 
w godzinach od 7.00 do 21.00. red

W okresie od 10 lipca do 2 września 2015 r. strażnicy 
miejscy z Puszczykowa zanotowali 500 interwencji.

98 interwencji przekazano do Referatu Inwestycji Urzędu Miej-
skiego. Dotyczyły one awarii oświetlenia, uszkodzonych przystan-
ków autobusowych, uszkodzonych jezdni, studzienek burzowych 
i telekomunikacyjnych, złamanych drzew i gałęzi zagrażających 
mieszkańcom miasta oraz podrzuconych śmieci. 11 przypadków 
leżącej na jezdni padliny zostało przekazane do firmy EKO RON-
DO. Strażnicy przekazywali również informacje do OSP i Zarządza-
nia Kryzysowego o powalonych drzewach podczas szalejących 
w sierpniu nad Puszczykowem wichur (w sumie 27 informacji).

W omawianym okresie strażnicy ukarali 238 kierowców (prze-
kroczenie prędkości). Kolejne 33 osoby zostały upomniane za za-
parkowanie pojazdów w niedozwolonych miejscach, a 20 osób 
pouczono za inne wykroczenia (zadymienie, spożywanie alkoholu 
w niedozwolonych miejscach oraz za niedopilnowanie zwierzęcia). 

Wybrane interwencje:
– 12 lipca br. podczas patrolu miasta uzyskano informację o leżą-
cym przy Dworcu PKP w Puszczykowie mężczyźnie, który był pod 
wpływem alkoholu. Po przybyciu na miejsce i braku możliwości 
ustalenia danych osoby wezwano Policję i przekazano interwencję.
– 12 sierpnia br. otrzymano informację od mieszkanki miasta 
o potrąconym przez pociąg psie. Po odłowieniu psa przewieziono 
go do lecznicy w Komornikach. W omawianym okresie odłowiono 
8 innych bezdomnych psów. W 5 przypadkach ustalono dzięki chi-
pom właścicieli psów, którzy zgłosili się po nie, pozostałe przewie-
ziono do przytuliska w Łęczycy.
– 26 sierpnia br. przeprowadzono kontrolę stanu sygnalizacji świet-
lnej i oznakowania drogowego w obrębie puszczykowskich szkół. 

W omawianym okresie strażnicy wykonywali również prewen-
cyjne objazdy kontrolne. Funkcjonariusze kontrolowali miejsca, 
w których dochodzi do popełnienia wykroczeń oraz aktów wanda-
lizmu (rejon sklepów, MOSiR, ul. Kraszewskiego k. szpitala, ul. 
Poznańska, rejon SP nr 1 i SP nr 2, Rynek).

Dariusz Borowski, komendant Straży Miejskiej w Puszczykowie

WyborcZe kaleNdarium 
–  10 października ruszy w publicznych telewizji i radiu 

emisja spotów wyborczych w bezpłatnym paśmie an-
tenowym.

–  do 12 października jest czas, by zgłosić konsulowi 
zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, 
a wójtowi – zamiar głosowania korespondencyjnego 
w kraju;

–  do 16 października będzie można składać wnioski 
ws. głosowania przez pełnomocnika;

–  do 20 października będzie można się dopisać do spi-
su wyborców w wybranym obwodzie głosowania;

–  do 22 października wyborcy przebywający za granicą 
będą mogli się dopisywać do spisów wyborców w ob-
wodach za granicą.

Kampania wyborcza zakończy się o północy w nocy 
z 23 października na 24 października. Cisza wyborcza 
potrwa do zakończenia głosowania 25 października.

* * *
Polacy w wyborach parlamentarnych wybiorą na 

czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Nie 
można kandydować równocześnie do Sejmu i Senatu. 
W wyborach parlamentarnych głosować mogą pełnolet-
ni obywatele Polski.

Od 1 października strażnicy miejscy nie będą już pełnić 
służby w niedziele. 
W okresie jesienno-zimowym funkcjonariusze pracują
w następujących godzinach: poniedziałek-piątek: 7:00-20:00,
sobota: 10:00-18:00.
Straż Miejska ma swoją siedzibę przy ul. Poznańskiej 26,
tel. 61 819 40 11, fax 61 898 37 00, 
e-mail: straz.miejska@puszczykowo.pl 
dyżurny telefon do Straży Miejskiej – 0692 458 534.

kRonika stRaży Miejskiej
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pUszczykowo pRzyjazne MieszkańcoM i biznesowi 
Puszczykowo zajęło 3. miejsce w rankingu „Gmina Przyjazna biznesowi” oraz 21. miejsce w rankingu „Gdzie 
żyje się najlepiej”, przygotowanym przez ogólnopolski tygodnik Wprost. nasze miasto uplasowało się na 
tych wysokich pozycjach w kategorii miast i gmin miejsko wiejskich. 

Warto nadmienić, że w rankingu „Gmina przyjazna biz-
nesowi” wśród pierwszych 30 gmin znalazły się tylko 3 
z Wielkopolski. Tyle samo gmin z Wielkopolski uplasowało 
się w pierwszej 30. rankingu „Gdzie żyje się najlepiej”. 

Przygotowując ranking dziennikarze Wprost brali pod 
uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na postrzeganie 
gminy, jako przyjaznej biznesowi. W grę wchodziły, więc 
plany zagospodarowania przestrzennego, rozwój infrastruk-
tury drogowej czy wodno-kanalizacyjnej, programy wsparcia 
dla przedsiębiorców, kompetencja urzędników i promocja. 
Zdaniem autorów to właśnie odpowiedni rozwój tych czyn-
ników wpływa bezpośrednio na zachęcanie inwestorów do 
tworzenia nowych miejsc pracy na terenach gmin. Kolejnymi 
czynnikami mającymi wpływ na postrzeganie gminy, jako 
przyjaznej biznesowi są ulgi dla inwestorów. 

Zdaniem autorów rankingu olbrzymi wpływ na „bycie 
gminą przyjazną biznesowi” ma także dostępność do szkół, 
przedszkoli, instytucji kultury, bazy sportowo-rekreacyjnej, 
czyli wszystkich czynników podnoszących atrakcyjność da-
nej lokalizacji, jako miejsca, w którym chętnie osiedlają się 
i żyją nowi mieszkańcy. 

Cezary Adamczyk, w tekście podsumowującym ranking 
podkreśla, że jakość życia bardzo mocno wiąże się z biznesem. 
Jak się, bowiem okazuje bardzo często gminy przyjazne miesz-
kańcom są też przyjazne inwestorom. Naszemu miastu sprzyja 
np. położenie – bliskość poznańskiej metropolii jest bowiem 
dużym atutem. Warto zwrócić uwagę, że na terenach wyróżnio-
nych gmin, z wyjątkiem Rząśni, praktycznie nie ma bezrobocia.

Jak powstał ranking
Ranking gmin przyjaznych biznesowi powstał na podsta-

wie analizy parametrów finansowych, a także otrzymanych 
od gmin odpowiedzi na ankiety. Na liście pytań znalazły się 
m. in. te dotyczące: bezrobocia, planów zagospodarowania 
przestrzennego, programów wsparcia dla przedsiębiorstw 
oraz nakładów inwestycyjnych. Autorzy sprawdzali też dyna-
mikę wzrostu rejestrowanych przedsiębiorstw oraz dynamikę 
podmiotów gospodarczych przypadających na 1000 miesz-
kańców w wieku produkcyjnym. Wśród parametrów finanso-
wych, obok danych na temat dochodów gmin, środków unij-
nych i zadłużenia, sprawdzono także poziom wydatków na 
transport i inwestycje oraz ich dynamikę. red
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WaKaCyjne reMonty 
W szKołaCH
W puszczykowskich szkołach wakacje wykorzystano 
na przeprowadzenie remontów i napraw. 
najpoważniejsze prace wykonano w Gimnazjum nr 1 
i szkole Podstawowej nr 1.

W Gimnazjum nr 1 po wakacjach przybyło sal lekcyj-
nych. Dwa nowe pomieszczenia wygospodarowano z dawnej 
sali teatralnej.

 – Sala została zaadoptowana na potrzeby klas. Od  
1 września funkcjonują tam pracownie biologiczna i histo-
ryczna – mówi Tomasz Żak, dyrektor Gimnazjum nr 1.

Dwie nowe klasy to nie jedyne zmiany, które po waka-
cjach zastali gimnazjaliści. Od tego roku uczniowie mają już 
także do dyspozycji swoją bibliotekę szkolną. Na parterze 
w pomieszczeniu, które dotychczas wykorzystywane było, 
jako pokój nauczycielski zainstalowano półki na podręczny 
księgozbiór. Na wyposażeniu jest także komputer z dostępem 
do Internetu. Natomiast nauczyciele przenieśli się do więk-
szego pokoju, w którym przedtem spotykały się organizacje 
pozarządowe.

Wakacyjne remonty w Gimnazjum nr 1 uzupełniły prace 
malarskie na korytarzach.

 Sporo prac przeprowadzono także w Szkole Podstawo-
wej nr 1. Największą inwestycją, chociaż niewidoczną dla 
uczniów, była wymiana gazowych kotłów centralnego ogrze-
wania i remont kotłowni. Dwa nowe, energooszczędne kotły 
musiały być zainstalowane, ponieważ stare nie uzyskały już 
dopuszczania do eksploatacji. 

Podczas wakacji wymieniono także wykładziny w 3 sa-
lach lekcyjnych oraz pomalowano świetlicę, korytarze i klasy. 
Od nowego roku szkolnego na parterze (obok sekretariatu) 
działają też gabinety pani dyrektor i jej zastępczyni. Dotych-
czas dyrektor miała swój gabinet na poddaszu.

Kolejną szkolną inwestycją zrealizowaną podczas waka-
cyjnej nieobecności uczniów była wymiana sieci teleinforma-
tycznej.

 – Stare rozwiązanie nie zapewniało należytego dostępu 
do Internetu. Nowoczesne metody nauki wykorzystują Inter-
net do codziennej pracy. Z tego powodu przed wakacjami 
mieliśmy częste problemy z dostępem do sieci. Teraz szkoła 
ma już nowoczesne, światłowodowe połączenie, gwarantują-
ce odpowiednie parametry przesyłu danych, do wszystkich 
komputerowych stanowisk – mówi Ewa Budzyńska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1.

Natomiast w Szkole Podstawowej nr 2 podczas wakacji 
zrealizowano 3 etap prac związanych z wymianą sieci elek-
trycznej. Tę szkołę czekają jeszcze poważne prace związane 
z budową zaplecza sanitarnego. Nowe sanitariaty będą mie-
ściły się w dobudówce połączonej z bryłą szkoły. Roboty 
powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku. red 

Gimnazjum nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1
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INwEstycJE

nie tylKo DroGoWe 
inWestyCje 
budowa ulicy Kochanowskiego dobiega końca, 
a prace na ul. bałtyckiej i Grunwaldzkiej powinny 
rozpocznąć się w najbliższym czasie. Do końca tego 
miesiąca powstanie także kilka nowych chodników. 
rozpoczęły się także prace związane z budowami 
kanalizacji sanitarnej i wodociągu. 

Prace na ul. Kochanowskiego zakończą się nieco później 
niż pierwotnie zakładano. Powodem była konieczność usu-
nięcia kolizji z kanalizacją sanitarną, która nie była ujęta na 
żadnych planach. 

Ulica Kochanowskiego realizowana była na odcinku liczą-
cym 370 metrów. W zakres prac wchodziło nie tylko ułożenie 
na całym odcinku nawierzchni z kostki typu pozbruk. Wcześ-
niej ekipy drogowców ułożyły kanalizacje deszczową, która 
została włączona do istniejącego już na ul. Jastrzębiej systemu. 

W zakres prac wchodziło także ułożenie na całym odcin-
ku ulicy chodników, wykonano także dwa boczne dojazdy do 
posesji oddalonych od głównego ciągu ulicy. 

Bardziej skomplikowana jest sytuacja związana z budową 
ulic: Grunwaldzkiej i Bałtyckiej. Pierwszy przetarg (otwarcie 
ofert odbyło się 21 sierpnia br.) musiano unieważnić. Zgłosiły 
się wprawdzie 3 firmy, ale cena najniższej oferty znacznie prze-
kraczała możliwości finansowe miasta. Kolejne otwarcie ofert 
odbyło się 16 września. Tym razem zgłosiło się 6 oferentów. 

Ulica Grunwaldzka będzie realizowana na odcinku około 
260 metrów. Na całej długości zostanie położona nawierzch-
nia z kostki typu pozbruk oraz chodniki. Na blisko 200 me-
trowym, początkowym odcinku ulica będzie dwukierunkową 
jezdnią o szerokości 6 m. Zaplanowano także prawostronny 
chodnik szerokości 1,50 – 2,20 m także z kostki betonowej. 
Dalej ulica będzie już pieszo-jezdnią o łącznej szerokości  

6 m. Część dla pieszych i dla zmotoryzowanych wydzielona 
będzie różnymi kolorami kostki betonowej. 

Z kolei ulica Bałtycka zyska nawierzchnię z kostki typu 
pozbruk na długości ok. 430 m. Nową nawierzchnię zyskają 
także chodniki. Zakres prac przewiduje wykonanie studzie-
nek wpustowych, które zostaną połączone z projektowaną 
kanalizacją deszczową. Docelowo do systemu kanalizacji 
deszczowej w ulicy Bałtyckiej będzie podłączona kanalizacja 
z ul. Grunwaldzkiej. 

Ekipy drogowców rozpoczęły już także roboty związane 
z budowami chodników. Prace trwają na ul. 3 Maja (na od-
cinku od Dworcowej do Śląskiej), ul. Niepodległości (od ul. 
Nowe Osiedle do 3 Maja) oraz na ul. Kosynierów Miłosław-
skich (na odcinku od 3 maja do Berwińskiego).

Natomiast na ul. Szpitalnej ruszą prace związane z insta-
lacją oświetlenia ulicznego. 

W planach na najbliższe tygodnie jest także rozpoczęcie 
budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągów. Na ul. Moreno-
wej ułożona zostanie „sanitarka”. Na ul. Makowej sanitarka 
i wodociąg – otwarcie ofert zaplanowano na 2 października. 
Z kolei na ul. Andersonów budowa wodociągu juz się rozpo-
częła. red

Chodnik na ul. Kosynierów Chodnik na ul. Niepodległości

Budowa ulicy Kochanowskiego
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naGroDy Dla najzDolniejszyCH
Do końca września 2015 roku można zgłaszać kandydatów do nagrody 
rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Zgodnie z regulaminem, kandydata-
mi mogą być uczniowie szkół podsta-
wowych, ponadpodstawowych oraz 
studenci mieszkający na terenie Pusz-
czykowa i reprezentujący Miasto Pusz-
czykowo.

Nagroda jest wyróżnieniem indywi-
dualnym dla uczniów, których zaintereso-

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

Prawo do zgłaszania kandydatów 
mają dyrektorzy oraz inne organy szkół 
i placówek oświatowych, rodzice kan-

dydata lub jego opiekunowie prawni, 
stowarzyszenia oraz organizacje, któ-
rych 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 Urzę-
du, ul. Podleśna 4).

Szczegółowe informacje: 
Biuro Rady Miasta tel. 61 898 37 34, 

e-mail: rada@puszczykowo.pl. 

jesień W CentruM eKoinFo
Wraz z nadejściem jesieni pragniemy przypomnieć Państwu o naszej 
akcji związanej z kampanią Fundacji arka – „365 reklamówek śmieci”. 

Tak jak to miało miejsce wiosną, 
chcemy zachęcić mieszkańców do 
uprzątnięcia znanych im miejsc na tra-
sach spacerowych, gdzie leżą porzucone 
śmieci. Niestety bardzo dużo osób wy-
bierając się na pieszą wycieczkę nadal 
porzuca papierki, puste butelki itp. w le-
sie, nad rzeką lub nad jeziorem, zamiast 
zabrać je ze sobą i wyrzucić do koszy. 
Chociaż z roku na rok świadomość eko-
logiczna się zwiększa, to nadal jest wie-
le do zrobienia. Możemy jednak służyć 
innym dobrym przykładem. Centrum 
EkoInfo za każde uzbierane 3 standardo-
we reklamówki śmieci przekaże baweł-
nianą torbę na zakupy ze swoim logo. 
Wystarczy udowodnić nam na zdję-
ciach, np. w telefonie, że śmieci zostały 

zebrane. Jesienią do naszej akcji posta-
nowiło się też przyłączyć stowarzysze-
nie Aktywne Puszczykowo. Przekazali 
nam kilka filiżanek dla osób, które jako 
pierwsze zbiorą 3 reklamówki śmieci 
i zgłoszą się do nas po odbiór torby ba-
wełnianej.

Z początkiem października chcemy 
też zorganizować wspólne sprzątanie 
wybranego miejsca w Puszczykowie. 
Do tej akcji zachęcamy szczególnie rad-
nych, członków stowarzyszeń i osoby 
aktywnie działające w naszym mieście. 
Pokażmy mieszkańcom, że nie chcemy 
śmieci w Puszczykowie i dajmy dobry 
przykład!

Przy okazji pragniemy Państwa po-
informować, że Centrum EkoInfo ma 

już swój profil na Facebooku. Zamiesz-
czamy tam informacje turystyczne, 
sportowe i kulturalne, zachęcamy do 
udziału w różnych wydarzeniach w oko-
licy i skorzystania z nowych atrakcji 
w regionie (profil: Centrum EkoInfo 
w Puszczykowie). 

Można tam również odnaleźć zdję-
cia z naszych wakacyjnych „Spacerów 
po Puszczykowie z historią w tle” wraz 
z linkiem do szerszej relacji na naszym 
blogu. Zapraszamy. Anna Polaszczyk

Burmistrz Miasta Puszczykowa informuje o umieszczeniu w BIP 
na stronie internetowej www.puszczykowo.pl następujących zarządzeń: 

–  nr 43/15/VII z dnia 28.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę, 

– nr 44/15/VII z dnia 28.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

– nr 55/15/VII z dnia 16.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

–  nr 56/15/VII z dnia 16.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę.
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techniką i motoryzacją pasjonował się od dziecka, od kilkunastu lat 
pasjonuje go także ratowanie od zapomnienia unikatowych motocykli 
i pojazdów. W planach ma utworzenie muzeum motoryzacji, które 
może stać się kolejną atrakcją turystyczną naszego miasta. 
Puszczykowianin, profesor leszek romanowski opowiedział nam 
historię swojej kolekcji i powołania fundacji oraz podzielił się planami 
dotyczącymi powstania muzeum motoryzacji. 

Fundacja Romanowskich powstała 
przed niespełna dwoma laty, a jej zało-
życielem jest prof. Leszek Romanowski. 
Funkcje prezesa pełni natomiast żona – 
Elżbieta Romanowska. Jak zapisano 
w statucie, celem fundacji jest przede 
wszystkim ochrona przed zapomnie-
niem i często zniszczeniem zabytko-
wych samochodów, motocykli, a także 
przedmiotów związanych z myślą tech-
niczną. Pasję ojca podziela starszy syn 
Piotr, który wyszukuje ciekawe egzem-
plarze motocykli i wzbogaca kolekcję. 
Motoryzacja jest wpisana w historię tej 
rodziny, z dużą przyjemnością jej człon-
kowie przygotowują kolejne pojazdy na 
wystawy, poświęcając czas ciekawemu 
hobby. Przedsmak tego, co będzie moż-
na zobaczyć, kiedy muzeum otworzy 
swoje podwoje dla zwiedzających moż-
na było poczuć już podczas tegorocznej 
edycji Dni Puszczykowa. 20 czerwca na 
płycie puszczykowskiego Rynku Funda-
cja pokazała kilka swoich odrestaurowa-
nych eksponatów, wśród których były 
doskonale znane nieco starszym czytel-
nikom: Ursus C451 popularnie nazywa-

ny buldogiem lub bombajem, Syrena 
102 z 1963 roku, kultowy polski skuter 
OSA, czy nieco młodszy za to opance-
rzony wojskowy pojazd rozpoznawczo 
– patrolowy BRDM z 1980 r. 

Jak wspomina prof. L. Romanowski 
technika i majsterkowanie są jego pasją 
odkąd pamięta. Pierwszym pojazdem, 
który zbudował, jako nastoletni chłopak 
był jedyny w swoim rodzaju wehikuł 
napędzany silnikiem elektrycznym wy-
montowanym z pralki. Z uwagi na to, 
że sznur zasilający był stosunkowo 
krótki, ten „pojazd” poruszał się …po 
okręgu, jak na uwięzi. 

Mieszkając jeszcze w Śremie bardzo 
dużo czasu spędzał z kolegami w warsz-
tacie pana Śniedziewskiego i pana Wojny.

– Ciągle się tam kręciliśmy z kolega-
mi, coś montowaliśmy próbowaliśmy 
spawać, szlifować, skręcać, rozkręcać. 
Może to niektórym wydać się dziwne, ale 
te doświadczenia przydały mi się także 
w moim życiu zawodowym. Ortopeda 
podczas operacji też przecież używa 
wiertarki, młotka, dłuta czy piły, więc 
doświadczenie, jakie miałem z tego typu 

MuzeuM MotoryzaCji W PuszCzyKoWie?
narzędziami na pewno na sali operacyj-
nej mi nie przeszkadzało, a wręcz prze-
ciwnie – mówi prof. L. Romanowski.

Zamiłowanie do mechaniki i moto-
ryzacji było tak duże, że na swoje 
pierwsze prawo jazdy musiał czekać, bo 
zdał egzaminy zanim miał ukończone 
16 lat, a przed laty właśnie od tego wie-
ku można było posiadać ten dokument. 

Za pierwsze zarobione pieniądze 
stał się właścicielem motocykla WSK 
175 w wersji sport, którym w czasie 
studiów objechał całą Polskę. Jednoślad 
został potem oddany kolejnemu właści-
cielowi, by po latach wrócić do pana 
Romanowskiego.

 – Dowiedziałem się, że moja maszy-
na stoi już nieużywana i odzyskałem ją. 
Teraz odrestaurowana czeka na swoje 
miejsce w muzeum – wyjaśnia prof. Ro-
manowski. 

Początek kolekcji
Pasja kolekcjonerska rodziła się wła-

ściwie przez lata.
– Przez pewien czas pracowałem 

w Wielkiej Brytanii. Tam, gdzie mieszka-
łem w weekendy bardzo często organizo-
wano różnego rodzaju pokazy starego 
sprzętu rolniczego, zabytkowych pojaz-
dów. Bardzo mnie fascynowało, że jest 
tam tylu pasjonatów, którym się chce, nie 
tylko utrzymywać swoje pojazdy w „do-
brej kondycji”, ale jeszcze pokazywać je 
na różnych imprezach. Fascynowała 
mnie atmosfera, jaka tam panowała, za-
zdrościłem Anglikom, że mają coś takie-
go u siebie. Marzyłem, że może w Polsce 
też coś takiego warto organizować – 
wspomina prof. L. Romanowski. 

Kolekcjonerstwo zaczęło się zdecy-
dowanie później, odnaleziona po latach 
WSK też się do tego walnie przyczyni-
ła, a może była właśnie tym zaczynem, 
z którego urosła dzisiejsza kolekcja. 

 – W gromadzeniu zbiorów od same-
go początku oprócz żony pomagają mi 
synowie Piotr i Michał, nawiasem mó-
wiąc także lekarze z zamiłowaniem do 
techniki. Piotr zaangażował się nie tylko 
w wyszukiwanie ciekawych, brakujących 
w kolekcji egzemplarzy, ale aktywnie 
uczestniczy w internetowych dyskusjach 
dotyczących tej dziedziny i stał się już 
ekspertem. Dodatkowo przygotowuje eks-
ponaty, by mogły startować i prezento-
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wać się na zlotach, jak również, by mogły 
z powodzeniem uczestniczyć zawodach 
sportowych organizowanych m.in. na To-
rze Poznań. Pierwszy eksponat naszej 
kolekcji zdobyliśmy około 2000 roku – to 
była Syrenka. Zleciliśmy naprawę i potem 
już tak jakoś samo się nakręcało. Środo-
wisko pasjonatów motoryzacji nie jest 
zbyt duże tam wieści szybko się rozcho-
dzą i tak, co jakiś czas dostajemy wiado-
mość, że ktoś ma coś ciekawego do sprze-
dania. Moją pasją są motocykle, ale 
w kolekcji mamy też wiele ciekawych sa-
mochodów, ciągnik, czy wspomniany już 
BRDM – mówi prof. L. Romanowski

Takim eksponatem z ciekawą histo-
rią jest także polski bolid wyścigowy 
Promot. Państwo Romanowscy dotarli 
do Longina Bielaka, dawnego kierowcy 
rajdowego, który ścigał się właśnie Pro-
motem. Nagrali z nim długą, fascynują-
cą rozmowę o jego karierze sportowej 
i przejęli jego pojazd – być może jedyny 
egzemplarz w Polsce, który przez długi 
czas niszczał na terenie warszawskiego 
Automobilklubu. Podobne historie moż-
na opowiedzieć o prezentowanym pod-
czas Dni Puszczykowa Ursusie, a właś-
ciwie o każdym eksponacie, który zanim 
zaczął przypominać „cud techniki” był 
bardzo często „kupą żelastwa”. 

czas na muzeum
Po kilkunastu latach, kolekcja rozro-

sła się do ponad 150 eksponatów, głów-
nie motocykli, rozlokowanych w róż-
nych miejscach. 

 – Zależy nam na tym, żeby kolekcja 
nie zginęła, bo to jest dobro narodowe. 
Powołanie fundacji, w której statucie 
umieściliśmy zapis o trosce w przywra-
caniu do świetności pojazdów i rozpo-
częcie starań o uruchomienie muzeum to 
właśnie działania mające na celu zacho-
wanie kolekcji dla przyszłych pokoleń. 
– argumentuje prof. L. Romanowski. 

Jednak jak podkreśla prof. Roma-
nowski droga od pomysłu do muzeum 
jest długa. Aby rozpocząć jakiekolwiek 
prace konieczne było uzyskanie odpo-
wiednich pozwoleń. Fundacja nie musi 
martwić się o miejsce, gdzie będą pre-
zentowane eksponaty, państwo Roma-
nowscy zdecydowali, że powstanie ono 
w Puszczykowie przy ul. Sobieskiego, 
na ich terenie, chociaż – jak zastrzegają, 
ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. 
Na szczęście eksponaty już są, m.in. 
wszystkie seryjnie produkowane w Pol-

sce motocykle. Niektóre z nich przed-
stawione są na fotografiach. 

Jak żartują państwo Romanowscy, 
na razie najwłaściwszym określeniem 
dla tego niecodziennego przedsięwzię-
cia jest – muzeum w organizacji. 

– Korzystając z okazji chciałbym po-
dziękować burmistrzowi, urzędnikom, 

Radzie Miasta, pani architekt, wszyst-
kim, którzy wykazali dużo cierpliwości 
i przychylności w pokonywaniu proce-
duralnych zawiłości. Jestem przekonany, 
że uda się doprowadzić wszystko do koń-
ca, o czym oczywiście nie omieszkam 
poinformować czytelników Echa – mówi 
prof. L. Romanowski. red



1 września setki puszczykowskich uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów rozpoczęły nowy rok szkolny. tradycyjnie w uroczystych 
inauguracjach nowego roku szkolnego uczestniczyli przedstawiciele 
władz samorządowych naszego miasta, z burmistrzem andrzejem 
balcerkiem na czele.

PierWszy DzWoneKPierWszy DzWoneK

Jak zwykle pierwszy dzień w szkole najbardziej przeży-
wali uczniowie klas pierwszych, rozpoczynający swoją sze-
ścioletnią przygodę ze szkołą podstawową. Wspierani przez 
swoich rodziców dzielnie uczestniczyli w rozpoczęciu roku 
szkolnego. To właśnie do nich szczególnie ciepłe słowa kie-
rowały panie dyrektorki puszczykowskich szkół podstawo-
wych, witając maluchy w gronie uczniowskich społeczności. 

Tradycyjnie podczas inauguracji dyrektorzy placówek oświa-
towych przypominali uczniom o tragicznych wydarzeniach histo-
rycznych związanych z wybuchem II Wojny Światowej.

Zarówno nauczycielom, jak i uczniom życzymy powo-
dzenia, radości i cierpliwości w nowym roku szkolnym. red

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

Gimnazjum nr 1

Gimnazjum nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 1
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Kres WaKaCji PoD znaKieM sPortu
opisane w poprzednim numerze kolonie letnie oraz organizowane przez miejscowe szkoły półkolonie to nie 
wszystkie propozycje letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. ofertę uzupełniały organizowane przez 
puszczykowskie Centrum animacji sportu półkolonie sportowe. 

W odbywających się podczas dwóch 
ostatnich tygodni sierpnia półkoloniach 
„Sportowy Koniec Wakacji” wzięło 
udział prawie 80 dzieci. 

Organizowane już po raz kolejny za-
czynają się wpisywać w wakacyjny ka-
lendarz i cieszą się zasłużoną renomą 
oraz sporym zainteresowaniem. Świad-
czy o tym liczba zgłoszeń przekraczają-
ca ilość dostępnych miejsc. I nikogo nie 
zniechęca że, jak przystało na wypoczy-
nek pod znakiem sportu, ruch i aktyw-
ność będą wiodącym motywem. Przy 
czym doświadczona kadra (w tym trene-
rzy, nauczyciele wychowania fizyczne-
go, instruktorzy sportu) gwarantuje 
wszechstronność i rozmaitość prowa-
dzonych zajęć oraz dostosowanie ich 
poziomu do poszczególnych grup wie-
kowych.

 – Szkoda tylko, że nie wszyscy ro-
dzice, rezygnując z udziału pociech 
w półkoloniach, informują o tym na 
czas kierownictwo. Blokują przez to 

możliwość udziału w zajęciach dzieci, 
które nie zostały zapisane na półkolo-
nie z powodu braku miejsc. Już w tym 
roku utworzyliśmy dodatkową grupę 
podczas II turnusu tak, by przyjąć więk-
szą liczbę dzieci – mówi podsumowu-
jąc półkolonie Joanna Hejnowicz, kie-
rownik CAS. 

W czasie półkolonii młodzież miała 
okazję poznać większość obiektów spor-
towych miasta, odwiedzając każdego 
dnia inny z nich. Być może niektórzy 
z najmłodszych mogli pierwszy raz 
przekonać się jakie możliwości spędze-
nia czasu i uprawiania sportu dają im 
Orliki czy inne obiekty CAS-u. Nato-
miast w razie niepogody gościną służyły 
sale gimnastyczne Szkoły Podstawowej 
nr 2, będącej bazą półkolonii. Nie zabra-
kło też czasu na przedstawienia teatralne 
dla najmłodszych. 

Życząc dzieciakom fantastycznego 
roku szkolnego 2015/2016 zapraszamy 
na następne półkolonie. caS/waG
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luDzie 
z Pasją
W piątek 4 września br. 
odbyło się w bibliotece 
Miejskiej pierwsze 
spotkanie z cyklu „ludzie 
z pasją”. 

weRnisaż zbigniewa 
gintRowicza
18 września odbył się wernisaż 
mieszkańca Puszczykowa pana 
zbigniewa Gintrowicza. 

Artysta swoje prace prezentuje w na-
szej Bibliotece już po raz drugi. Aktual-
na wystawa ma tytuł „Cztery pory 
roku”, można ją podziwiać w Centrum 
Animacji Kultury na ul. Wysokiej 1. 

Zapraszamy serdecznie! BMcaK

Gościem Biblioteki była 
dawna mieszkanka Puszczy-
kowa, miłośniczka podróży 
i nauki języków obcych pani 
Ewa Hojna, mieszkająca obec-
nie w katalońskim miasteczku 
Torredembarra. To właśnie tej 
części Hiszpanii poświęcone 
było piątkowe spotkanie. 

Za pomocą mnóstwa zdjęć 
i slajdów zaprezentowała naj-
ciekawsze miejsca tego mia-
sta oraz Katalonii, opowie-
działa o panujących tam zwy-
czajach, świętach i obrzędach. 
Z inicjatywy pani Ewy Biblio-
teka otrzymała w prezencie 
mnóstwo książek promują-
cych ten hiszpański region 
w ich rodzimym języku. 

Dziękujemy pani Ewie 
oraz przybyłym mieszkańcom 
za niezwykle miły i przyjem-
ny wspólny wieczór.

 BMcaK
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noWelizaCja ustaWy o oCHronie PrzyroDy
28 sierpnia 2015 r. weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie 
przyrody, głównie w części dotyczącej usuwania i ochrony drzew.

Zmiany dotyczą także wniosków 
o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzewa lub krzewu.

Nowelizacja wprowadza m.in. obo-
wiązek uzyskiwania zezwolenia na 
usunięcie drzew, których obwód pnia 
na wysokości 5 cm przekracza:
a)  35 cm – w przypadku topoli, wierzb, 

kasztanowca zwyczajnego, klonu jesio-
nolistnego, klonu srebrzystego, robinii 
akacjowej oraz platanu klonolistnego;

b)  25 cm – w przypadku pozostałych 
gatunków drzew.
Obowiązek ten zastąpił dotychczaso-

wy wymóg uzyskania zezwolenia na 
usunięcie drzew w wieku powyżej 10 lat.

Zezwolenie nie będzie natomiast 
wymagane na usuwanie m.in.:
– drzew i krzewów, których wiek nie 
przekracza 10 lat;
–  krzewów na terenach pokrytych ro-

ślinnością pełniącą funkcje ozdobne, 
–  drzew lub krzewów na plantacjach lub 

w lasach oraz drzew owocowych.
–  drzew, których obwód pnia na wyso-

kości 5 cm nie przekracza:
a)  35 cm – w przypadku topoli, 

wierzb, kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu sre-
brzystego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego,

b)  25 cm – w przypadku pozostałych 
gatunków drzew;

aby uzyskać zezwolenie musimy 
w Urzędzie Miejskim złożyć wniosek, 
w którym m.in. podajemy:
–  dokładny obwód pnia na wysokości  

130 cm nad ziemią, 
–  proponowaną datę usunięcia (po tej 

dacie decyzja staje się nieważna), 
– wskazanie czy usunięcie wynika 
z celu związanego z prowadzoną dzia-
łanością gospodarczą, 
–  oświadczenie o posiadanym prawie 

do gruntu, (nie trzeba już dołączać do 
wniosku tytułu prawnego do władania 
nieruchomością).

Wniosek podpisują wszyscy właści-
ciele (jeśli są nim małżonkowie również).

Nowe przepisy precyzują także 
w jakich przypadkach nie będzie po-
bierana opłata (pozwolenie będzie jed-
nak konieczne) za usunięcie drzew (art. 
86 ust. 1 UOP). Będzie tak m.in. w przy-
padku drzew, których obwód pnia mie-
rzony na wysokości 130 cm nie przekra-
cza: 75 cm – (topole, wierzby, kaszta-
nowce zwyczajne, klony jesionolistne, 
klony srebrzyste, robinie akacjowe oraz 
platany klonolistne) lub 50 cm – w przy-
padku pozostałych gatunków drzew. 
Z opłaty zwolnione jest także usunięcie 
topoli o obwodzie pnia mierzonym na 
wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 
100 cm, (nienależących do gatunków ro-
dzimych), jeżeli zostaną zastąpione 
w najbliższym sezonie wegetacyjnym 
drzewami innych gatunków oraz drzew 
lub krzewów, które obumarły lub nie ro-
kują szansy na przeżycie, z przyczyn nie-
zależnych od posiadacza nieruchomości.

Nowa ustawa uszczegółowia także 
warunki wykonywania prac w obrę-
bie koron drzew. Prace te nie mogą 
prowadzić do usunięcia gałęzi w wy-
miarze przekraczającym 30% korony, 
która rozwinęła się w całym okresie 
rozwoju drzewa z wyjątkiem:
1)  usunięcia gałęzi obumarłych lub nad-

łamanych;
2)  utrzymywania uformowanego kształ-

tu korony drzewa;
3)  wykonywania specjalistycznego za-

biegu w celu przywróceniu statyki 
drzewa (w tym przypadku należy po-
siadać dokumentację, w tym fotogra-
ficzną, wskazującą na konieczność 
przeprowadzenia takiego zabiegu 
i przechowywać ją przez okres 5 lat)
Usunięcie gałęzi w wymiarze prze-

kraczającym 30% korony traktowane 
będzie jako uszkodzenie drzewa, a w wy-
miarze przekraczającym 50% korony 
jako jego zniszczenie, kwalifikujące się 

do wymierzenia administracyjnej kary 
pieniężnej.

W celu uproszczenia systemu znie-
siono także obowiązek uzyskiwania ze-
zwolenia na usuwanie drzew powalo-
nych lub złamanych przez wiatr. Będą 
one mogły być usunięte przez właściwe 
służby (np. OSP lub służby miejskie) 
lub przez właścicieli posesji po oględzi-
nach pracownika urzędu gminy. 

Zniesiony został również obowiązek 
uzyskania zgody na usunięcie drzew 
i krzewów przez wszystkich właścicieli 
lokali, spółdzielni i wspólnot mieszka-
niowych. Za to spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe będą miały obowiązek 
poinformowania mieszkańców o plano-
wanej wycince drzew i krzewów, przy-
najmniej 30 dni przed złożeniem do 
urzędu wniosku w tej sprawie. 

Opłata za usunięcie drzewa ustala-
na będzie na podstawie stawki zależnej 
od obwodu pnia mierzonego na wysoko-
ści 130 cm i od tempa przyrostu pnia 
drzewa na grubość poszczególnych ro-
dzajów lub gatunków drzew oraz współ-
czynników różnicujących stawki w za-
leżności od lokalizacji drzewa.

Natomiast kara za usunięcie drzewa 
bez wymaganych zezwoleń ustalana bę-
dzie w wysokości dwukrotnej opłaty za 
usunięcie drzewa lub krzewu, a w przy-
padku uszkodzenia w wysokości 0,6 
opłaty za usunięcie drzewa. red

czytaj w internecie:

www.gdos.gov.pl; www.mos.gov.pl
www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/
artykul/nowe-przepisy-dotyczace-usu-
wania-drzew-gotowe
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GraFiKi 
i MaKiety
z początkiem września 
w bibliotece pojawiła się nowa 
wystawa. autorem jest Filip 
Cierzyński, uczeń i klasy 
Gimnazjum. 

Jego zainteresowania dotyczą głów-
nie militariów, stąd też podziwiać moż-
na bogaty zbiór grafik przedstawiają-
cych wozy bojowe i sceny batalistyczne. 
Uwagę szczególną przykuwa przede 
wszystkim niesamowita szczegółowość 
tych prac. Filip wykonał też kilka impo-

nujących makiet również w tematyce 
militarnej. Największy podziw wśród 
oglądających wywołuje hangar z samo-

lotami. Drugą pasją Filipa jest grafika 
komputerowa. Kilka prac z tej dziedziny 
również można obejrzeć w Bibliotece.

Autorką drugiej wystawy jest rówie-
śniczka Filipa – Maja Prajs. W ciekawy 
sposób przedstawia swoje imię prezen-
tując cykl ośmiu prawie monochroma-
tycznych grafik. Warto zwrócić uwagę 
również na te prace, na których silny 
kontrast bieli i czerni przełamany został 
delikatnie cieniowanymi, kolorowymi 
kucykami. W tej wystawie imponuje 
bogactwo szczegółów przy użyciu prak-
tycznie jednego narzędzia.

Zachęcamy do obejrzenia obu wy-
staw w Bibliotece w Wypożyczalni dla 
Dzieci i Młodzieży. BMcaK

NAROdOwE 
Czytanie 
narodowe Czytanie to akcja 
zainicjowana przez Prezydenta rP 
w 2012 r. 

Jej głównymi założeniami są popu-
laryzacja czytelnictwa oraz wzmocnie-
nie poczucia narodowej tożsamości po-
przez kontakt z największymi dziełami 
polskiej literatury. W sobotę 5 września 

cała Polska czytała „Lalkę” B. Prusa. 
Z tej okazji w puszczykowskiej Biblio-
tece można było wysłuchać fragmentów 
„Lalki” i zdobyć pieczęć pamiątkową 
we własnym egzemplarzu. Dużym zain-
teresowaniem cieszył się mini test wie-
dzy o powieści „Lalka”. 

Nagrodami za poprawne odpowie-
dzi były gadżety promujące naszą Bi-
bliotekę oraz miasto Puszczykowo. 
Dziękujemy za przyłączenie się do 
wspólnej akcji! BMcaK

biblioteka Miejska w pUszczykowie informuje, 
że istnieje Możliwość Uzyskania poMocy 

pRzy odRabianiU lekcji w klasach 4-5 
w RaMach wolontaRiatU

we wtorki od godz. 14.00-15.30 (bezpłatne)
bMcak ul. Rynek 15.

więcej informacji pod nr telefonu 61 819 46 49.
zaczynamy 22.09.2015 r.

plan zajęć w ramach akademii seniora 
oraz oferta zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 dostępne są na stronie internetowej biblioteki 
www.biblioteka.iq.pl 

oraz na facebook’u biblioteki Miejskiej.
zapRaszaMy do zapoznania się z ofertą

Od października wracamy z nową propozycją 

SPOtkań z teatreM Dla Dzieci
Bilety w cenie 5 zł/osoba do nabycia przed spektaklem

Przedstawienia odbywać się będą w Sali koncertowej 
przy Kościele Parafialnym pw. Matki Boskiej Wniebowziętej, 

ul. Kościelna 1, Puszczykowo
Zapraszamy serdecznie!

Spotkania z teatrem dla Dzieci 2015/ 2016

PaźDZIERNIK
• 07.10.2015 godz. 11:00 „Dzikie Łabędzie”
• 21.10.2015 godz. 17:00 „Japońskie opowieści”

LIStOPaD
• 04.11.2015 godz. 11:00 „Bajkopisanie” lub 884 809 135
• 25.11.2015 godz. 17:00 „Warkocz Królewny Wisełki”

GRUDZIEń
• 09.12.2015 godz. 11:00 „Kolędnicy”
• 16.12.2015 godz. 17:00 „W poszukiwaniu Św. Mikołaja”
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aGreGat 
Dla strażaKóW
12 września 2015 r. jednostka osP 
Puszczykowo otrzymała agregat 
prądotwórczy. Fundatorem urządzenia 
jest Powiat Poznański. uroczystość 
wręczenia odbyła się w bolechowie 
podczas pikniku rodzinnego pod 
hasłem „bezpieczni w powiecie poznańskim”. 

Agregat przekazał druhom z Puszczykowa Starosta Po-
znański Jan Grabkowski przy współudziale Burmistrza Mia-
sta Puszczykowa Andrzeja Balcerka oraz reprezentanta Rady 
Miasta Puszczykowa radnego Jakuba Musiała. Do Bolecho-
wa przybył również wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Starosta poznański przekazał agregat nie tylko strażakom 
z Puszczykowa. Identyczne urządzenia otrzymało 19 innych 
jednostek z naszego powiatu. 

Po części oficjalnej rozpoczęły się zawody sportowe, 
w których w tzw. hakówce, czyli wchodzeniu na trzecie pię-
tro przy pomocy drabiny hakowej oraz w biegu na torze prze-
szkód rywalizowali strażacy. Goście, obejrzeli także pokazy 
ratownictwa technicznego straży pożarnej. Na pikniku nie 
zabrakło także wozów wojskowych, strażackich i policyj-
nych. Był też autobus Honorowych Dawców Krwi i rejestra-
cja dawców szpiku. red

JeSieNNa ZbiÓrka krWi

Zgodnie z tradycją OSP Puszczykowo 
wraz z RCKiK w Poznaniu 

organizuje jesienną akcję zbiórki krwi.
Krwiobus pojawi się w Puszczykowie 

26 września (sobota) w godz. od 10.00 do 15.00 
na Rynku w Puszczykowie.

„TY RÓWNIEŻ MOŻESZ PODAROWAĆ 
KOMUŚ ŻYCIE”

WYDaWCa: URZĄD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE; aDRES REDaKCJI: UL. PODLEŚNa 4. tel. 61 813 32 25, 61 898 37 00, e-mail: um@puszczykowo.pl www.puszczykowo.pl;

REDaKtOR NaCZELNY: BOGDaN LEWICKI, echo@puszczykowo.pl; WSPÓŁPRaCa: MaCIEJ DEttLaFF, JOaNNa HEJNOWICZ, JaNINa KOZEńSKa, aGNIESZKa GŁOWaCKa-BaRtKO-

WIaK, REMIGIUSZ MOtYCKI, MaGDaLENa PŁaCHta, MaŁGORZata NIEDZIELSKa, EWa RYBaCKa, aLINa StEMPNIaK, BEata WItCZaK, aGNIESZKa HaHUŁa; SKŁaD tEKStÓW, 

KOREKta: REDaKCJa. DRUK: 3100 EGZ.

Na teksty czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów dostarczanych materiałów. 

anonimów nie publikujemy. autor tekstu ma prawo zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.

MISTRzOwSKI AlAN
alan Czyż, 9-letni mieszkaniec Puszczykowa, uczeń 
klasy iii a szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie, 
zdobył tytuł: Mistrza Polski - w Mistrzostwach Polski 
MłoDziK Współzawodnictwo Dzieci i Młodzieży. 

Alan startuje drugi sezon w wyścigach kartingowych serii 
ROC CUP Poland. Tytuł Mistrza Polski zdobył w najmłodszej 
kategorii, dzieci do lat 10 - BABY ROC. Wielokrotnie stawał 
na najwyższym stopniu podium, zdobywając tytuły:
• I Vice Mistrz Polski - w International Poland Champion-

ship Kartingowe Mistrzosta Polski. red
• I Vice Mistrz Polski w Pucharze ROK CUP POLAND. 

Gratulujemy sukcesu młodemu mistrzowi! Fo
t.
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PożeGnanie z MorzeM
29 sierpnia 2015 r. powróciła do Puszczykowa 
z tygodniowego turnusu w Dąbkach, 28-osobowa 
grupa seniorów. był to ostatni w tym roku, wyjazd 
rehabilitacyjny seniorów zrzeszonych 
w puszczykowskim oddziale Polskiego związku 
emerytów, rencistów i inwalidów (Pzerii).

Grupa seniorów – jak przed dwoma laty – zatrzymała się 
w Domu Wypoczynkowym „Maria”. Dom położony z dala 
od zgiełku głównej ulicy, zapewnił nam ciszę i spokój. Kom-
fortowe pokoje, smaczne i urozmaicone posiłki, sympatyczna 
obsługa, stwarzała bardzo miłą atmosferę, zachęcającą do 
kolejnych powrotów. Atrakcją kulinarną kuchni D.W.Maria 
była kolorowo i smacznie podana kolacja rybna, czyli ryba 
w kilkunastu wydaniach.

Miłym zaskoczeniem w tegorocznym pobycie było zwięk-
szenie personelu o animatorkę wolnego czasu. Pani Ela, bo tak 
miała na imię, urozmaicała nasz pobyt w Dąbkach na wszelkie 
sposoby. Od samego rana mobilizowała nas do gimnastyki po-
rannej. Umożliwiła chętnym zajęcia rehabilitacyjne na basenie 
w O.W. Geowita, z których skorzystało 15 osób. W programie 
zagospodarowania wolnego czasu była wycieczka do Muzeum 
Bursztynów w Jarosławcu, rejs po jeziorze Bukowo, przejazd 
konną bryczką do Kanału Szczuckiego. Spotkania integracyjne 
z innymi grupami, gry, ognisko, pieczone kiełbaski i tańce przy 
skocznej muzyce. Oczywiście, pierwsze do tańca ruszyły pusz-
czykowskie Seniorki, nie mogło być inaczej. Już potem, echo 
świetnej zabawy rozbrzmiewało do późnego wieczora.

Przez cały pobyt nad morzem towarzyszyła nam piękna 
słoneczna pogoda. Robiliśmy długie spacery piaszczystą, za-
lesioną mierzeją Bukowską lub plażą w kierunku zachodnim 
do Kanału Szczuckiego, miejsca, w którym jezioro Bukowo 
łączy się z morzem. Spacer w przeciwnym kierunku, wschod-
nim, prowadził nas pięknym lasem do uzdrowiska Bobolin, 
lub dalej plażą do ujścia cieku Leniwiec i poniemieckich fo-
ryfikacji. Plaża na odcinku Dąbki-Bobolin jest jedną z naj-
czystszych i najpiękniejszych plaż nad polskim morzem. 

Wyjazd był bardzo udany. Mimo krótkiego pobytu, wró-
ciliśmy do domów zadowoleni, zdrowsi i naładowani nową 
energią. Wyjazd ten był możliwy dzięki dofinansowaniu 
Urzędu Miejskiego i Burmistrza Miasta. W imieniu wszyst-
kich uczestników serdecznie dziękujemy. Nina Kubzdela 

nowy rok szkolny w „klUBie PUszCzA”
Po upalnych wakacjach pełnych zabaw, przygód, spotkań z przyjaciółmi 
i wypoczynku, uczestnicy zajęć oraz wychowawcy z „Klubu PuszCza” 
rozpoczęli kolejny rok szkolny.

Pierwszy tydzień wrześniowych za-
jęć już za nami. Wymieniliśmy się opo-
wieściami o wakacyjnych przygodach 
przeżytych w Puszczykowie oraz dale-
kich i trochę bliższych podróżach. 
Wspólnie zaplanowaliśmy także harmo-
nogram zajęć w „KLUBIE PUSZCZA” 
w nadchodzącym półroczu. Między in-
nymi rozpoczęliśmy cykl spotkań z na-
szymi pupilami. Pierwszym gościem 
był czworonożny przyjaciel Pani Mag-
dy, piesek Bugi. W trakcie spotkań 
będziemy zgłębiać wiedzę na temat po-
trzeb, pielęgnacji, zachowań i ewentu-
alnej tresury zwierząt, a także rozbu-
dzać empatię i uczyć się odpowiedzial-
ności w kontaktach z naszymi pod-

opiecznymi. Podczas wizyty Bugiego 
dowiedzieliśmy się, między innymi, ile 
czasu trzeba poświęcać psom, jak duża 
odpowiedzialność łączy się z ich posia-
daniem, jak należy iść z psem na smy-
czy oraz w jaki sposób wydawać pole-
cenia. Wizyta pieska dostarczyła nam 
również wiele radości i przyjemnych 
wrażeń. Następny w kolejce czeka żółw 
czerwonolicy Wacław.

Zajęcia w Klubie odbywają się co-
dziennie w godzinach 14.00-18.00, 
a udział w nich jest całkowicie bezpłat-
ny. Może w nich uczestniczyć każde 
dziecko od pierwszej klasy szkoły pod-
stawowej do ostatniej klasy gimnazjum, 
które chce rozwijać swoje mocne strony  

i talenty, zwiększyć swoją koncentrację, 
motywację do nauki lub zmierzyć się ze 
swoimi kłopotami. Jesteśmy otwarci 
również na współpracę z rodzicami. 
Czas spędzony w Klubie to także okazja 
do spotkań z ciekawymi i inspirującymi 
ludźmi oraz wspólnych wyjazdów. 

Na koniec przypominamy, że pro-
wadzimy nabór do wszystkich grup 
wiekowych. Rodziców chcących zapi-
sać swoje dzieci na zajęcia w „KLUBIE 
PUSZCZA” prosimy o telefoniczny 
kontakt pod numerem 530 829 850 lub 
61 8194 806. Zapraszamy także osoby 
chętne do pracy w świetlicy w ramach 
wolontariatu lub praktyk studenckich. 

Uczestnicy zajęć oraz wychowawcy 
„KLUBU PUSZCZA” pragną również 
gorąco podziękować wszystkim dar-
czyńcom, którzy w czasie wakacji 
wsparli działalność Klubu.

Kierownik „KLUBU PUSZcZa”
Justyna Walkowiak 
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wydarzENIa

od 5 września w Muzeum-Pracowni literackiej 
arkadego Fiedlera można oglądać zdjęcia z wyprawy 
Maluchem przez afrykę, odbytej w 2014 r. 
przez arkadego P. Fiedlera, wnuka słynnego 
podróżnika z Puszczykowa. autorem wspaniałych 
fotografii jest albert Wójtowicz, który uwiecznił 
„na fotograficznej i filmowej kliszy” całą podróż 
Malucha przez Czarny ląd. 

Podróż malucha prowadzonego przez A. P. Fiedlera przez 
Afrykę trwała blisko 4 miesiące. Zielony fiacik rozpoczął ją 
w porcie Damietta w Egipcie, by po pokonaniu 16194 km 
przez Egipt, Sudan, Etiopię, Kenię, Ugandę, Rwandę, Tanza-
nię, Zambię, Botswanę i Namibię, 12 grudnia dotrzeć na Przy-
lądek Dobrej Nadziei w Republice Południowej Afryki.  
Jak mówił podczas otwarcia wystawy podróżnik, 60 zdjęć, 

od 1 września w Muzeum-Pracowni literackiej 
arkadego Fiedlera można oglądać nową wystawę. 
tym razem nie jest ona jednak dostępna dla wszystkich, 
a jedynie dla …dorosłych. W ogrodzie Kultur i tolerancji 
tuż przy replice piramidy Cheopsa w Domku na Piętrze 
swoje miejsce znalazły, bowiem eksponaty tworzące 
wystawę pt.: erotyzm Dawnych Peruwiańczyków. 
to jedyna tego typu wystawa w Polsce.

Tę jedyną w swoim rodzaju „ceramiczną Kamasutrę” tworzy 
ponad 30 ceramicznych naczyń i figurek, głównie par w suge-
stywnych, odważnych pozach. Eksponaty są wiernymi kopiami 
oryginalnych naczyń sprzed 15-stuleci, znajdujących się w Mu-
zeum Larco w Limie. Zostały sprowadzone do Polski w porozu-
mieniu z peruwiańskim ministerstwem kultury, a każda sztuka 
ma pieczątkę potwierdzającą, iż jest wierną kopią oryginału. 
Autorami tych specyficznych naczyń jest lud Mochiców.

Mochicowie byli nazywani Grekami Ameryki Południo-
wej. To niezwykle ciekawa, tajemnicza, choć nie znająca pi-
sma, kultura, przeżywająca swój rozkwit 1,5 tys. lat temu. 

Zasłynęli za sprawą wysoko 
rozwiniętego rolnictwa, bu-
downictwa, stworzonego 
systemu irygacyjnego i sieci 
dróg. Ceramika była sposo-
bem na zilustrowanie róż-
nych aspektów ich życia – 
w tym życia intymnego. Jak 
powiedział podczas uroczy-
stości otwarcia nowej eks-

pozycji Arkady Fiedler, żadna kultura przed nimi, ani żadna 
kultura po nich nie stworzyła czegoś tak śmiałego i bezpru-
deryjnego. 

Mochicom poświęcone są także dwa rozdziały wydanej 
w ubiegłym roku książki „Chwała Andów”, której autorem 
jest A. R. Fiedler. To właśnie podczas podróży po Peru zro-
dził się pomysł sprowadzenie do Polski ceramiki Mochiców. 

Fiedler przyznał, że myśli o przygotowaniu ilustrowanego 
przewodnika po wystawie, nie wyklucza, że w przyszłości 
w muzeum będzie można nabyć miniatury ceramiki. 

Podczas otwarcia wystawy Arkady Fiedler zdradził także, 
że 29 października 2015 roku wylatuje w rejony Amazonii 
Boliwijskiej. Podróżnik zostanie w Boliwii kilka miesięcy, 
zbierając materiał do kolejnej książki, która będzie poświę-
cona Amazonii i Boliwii. red

PeruWiańsKa KaMasutra

obejrzyj zDjęCia z WyPraWy

które można obejrzeć w Puszczykowie zostało wybranych 
z około 30.000 zrobionych podczas wyprawy. 

Zielony Maluch i A. P. Fiedler przygotowują się już do 
kolejnej wyprawy tym razem przez obie Ameryki – z Alaski 
do Patagonii, do których mają zamiar dotrzeć przez Rosję. 
Życzymy szerokiej drogi. red
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FunDusz aliMentaCyjny
Miejski ośrodek Pomocy społecznej w Puszczykowie 
informuje, że od dnia 1 sierpnia 2015 r. przyjmowane 
są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 
2015/2016.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują 
w przypadku bezskutecznej egzekucji w okresie ostatnich 
dwóch miesięcy osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 
18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub 

w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, 
albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, 
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 
kwoty 725 zł.

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 
alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. 

Druki wniosków można pobrać w siedzibie ośrodka oraz 
na stronie internetowej: www.mopspuszczykowo.pl. 

Wniosek wraz z dokumentacją można składać w pokoju nr 
6 w poniedziałek od 8 do 16, wtorek–piątek od 7.30 do 15.30. n

ŚWiaDCzenia roDzinne
uwaga! rodzice, opiekunowie prawni dziecka 
lub opiekunowie faktyczni dziecka. 
Przypominamy, że od dnia 1 listopada 2015 r.
rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy, 
który trwać będzie do dnia 31 października 2016 r.

wszystkie osoby pobierające lub zainteresowane 
świadczeniami rodzinnymi zobowiązane są złożyć nowy 
wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą wysokość 
dochodów członków rodziny uzyskiwanych w 2014 r. (czy-
li zaświadczenie z US lub oświadczenie osoby ubiegającej się 
o zasiłek rodzinny oraz dorosłych członków rodziny) oraz 
wszelkich zmian w dochodzie, które nastąpiły po roku ba-
zowym.

wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w sprawie 
ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres 
zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września 2015 r. 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczyko-
wie, ul. wysoka 1 pokój nr 6.

wnioski wraz z oświadczeniami można pobrać na stro-
nie internetowej Ośrodka: www.mops.puszczykowo.pl lub 
w siedzibie Ośrodka.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia 
rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z do-
kumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzin-
ne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami 
w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysłu-
gujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. 

ważna informacja dla osób niepełnosprawnych w stop-
niu znacznym lub osób, które ukończyły 75 rok życia!

Ponownie informujemy osoby, które mają ustalony 
znaczny stopień niepełnosprawności lub ukończyły 75 lat, 
a nie pobierają z ZUS dodatku pielęgnacyjnego przysłu-
gującego do świadczenia emerytalnego lub rentowego (np. 
nie pracujący małżonkowie) mogą złożyć w MOPS wniosek 
o przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. n

KoMuniKaty zarząDu Pzerii W PuszCzyKoWie
7 października 2015 r. w Klubie Seniora odbędzie 

się ostatnie w tym roku “Spotkanie przy kawie”. Goś-
ciem spotkania będzie dr Zofia Skibińska, nasza pusz-
czykowska lekarka, która powie nam “Jak zdrowo żyć”. 
Serdecznie zapraszamy na godzinę 16:00. 

* * *
Komisja Kultury i zagospodarowania Wolnego Cza-

su zaprasza 21 października 2015 r. – do Sali Ziemi na 
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich na wy-
jątkowy KONCERT MUSICALOWY “FACE TO FACE” 
z udziałem czołowych odtwórców głównych ról premier 
operetkowych z lat 2014/2015. Zapisy i wpłaty, przyjmo-

wane będą w Klubie Seniora 14 października 2015 r., 
w godz. od 15:00–17:00.

* * *

Z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA SENIORA, 
Zarząd Oddziału PZERiI w Puszczykowie zaprasza 
swoich członków w dniu 4 listopada 2015 r. na godz. 
13:00 do Kościoła p.w. św. Józefa w Puszczykówku na 
uroczyste spotkanie w sali Jana Pawła II. Spotkanie po-
przedzone będzie Mszą Św. w intencji Seniorów o go-
dzinie 13:00. 



HistoryCzna KroniKa KryMinalna PuszCzyKoWa
Puszczykowo od kiedy tylko stało się letniskiem było miejscem niezwykłym. była to miejscowość 
wypoczynkowa na europejskim poziomie, zamieszkiwana i odwiedzana przez ludzi z różnych warstw 
społecznych. Dla zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa postanowiono umieścić w naszym 
mieście posterunek policji, który znajdował się na zakręcie ulicy Poznańskiej, niedaleko ulicy lipowej. 
Policjanci, którzy tu pracowali, mieli pełne ręce roboty. Musieli zmierzyć się z morderstwami, szaleńcami, 
bijatykami oraz różnymi groźnymi typkami. Przestępstwa dokonywane w Puszczykowie opisywane były 
na łamach prasy wielkopolskiej. niektóre, co ciekawsze przypadki kryminalne, przytoczę poniżej. 

leko plantu kolejowego i wstrzyknęli sobie morfinę. Pelagia Mi-
chalska ocknęła się jednak po nieudanej próbie samobójczej i bar-
dzo przestraszyła się trupa swojego kochanka, co skłoniło ją do 
szybkiej ucieczki na piechotę aż do Gniezna! Po jakimś czasie 
zawiadomiła policję o zdarzeniu. Zwłoki kupca Niedbalskiego zo-
stały znalezione we wskazanym przez Michalską miejscu.

„Nowy Kurier” w roku 1934 opisywał jak doszło w Puszczy-
kowie do krwawej bójki o działkę między sąsiadującymi ze sobą 
rodzinami. W procesie sądowym każda ze stron próbowała zrzucić 
winę na przeciwników. Główny oskarżony został skazany na sześć 
miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Skazany oświad-
czył, że wyroku nie przyjmuje, gdyż „w złości nie ma litości”. 
W tym samym roku „Dziennik Poznański” opisywał krwawą bójkę, 
która miała miejsce w Letnisku Silva, gdzie odbywała się zabawa 
taneczna. Młodzi mężczyźni, którzy bawili w lokalu, popili sobie 
przy okazji tańców i hulanki. Około pierwszej w nocy gospodarz 
lokalu oraz policjanci poprosili delikatnie zebranych gości o rozej-
ście się do domów. I jak pisano: „Wezwania nie chciało usłuchać 
grono rozochoconych młodzieńców […] Od słów przeszło wkrótce 
do krwawej bójki, w wyniku której policjanci i gospodarz zostali 
pobici. Rozbito kilka szyb, szklanek, krzeseł”. Prowodyrzy zostali 
skazani w procesie sądowym na kilka miesięcy wiezienia. 

takich historii, opisywanych przez prasę i dziejących się 
w Puszczykowie, było dużo, dużo więcej. Chociaż zdarzenia te 
były bardzo dramatyczne, to z perspektywy czasu stały się intere-
sujące i obecnie stanowią zbiory opowieści wzbogacających histo-
rię naszego miasta. W celu lepszego spisania dawnego życia prze-
stępczego Puszczykowa, poszukuję rodzin policjantów, którzy 
procowali na puszczykowskim posterunku policji. Zachęcam do 
kontaktu wszystkie osoby, które mają zdjęcia, dokumenty i relacje 
na ten temat. Oczywiście proszę wszystkich posiadaczy starych 
zdjęć i dokumentów z Puszczykowa o kontakt ze mną. Mój adres 
poczty elektronicznej to: krzyzanskimaciej@gmail.com można też 
dzwonić pod numer telefonu: 508 467 405.

Maciej krzyżański
członek koła historycznego 

W 1912 roku wielkopolskie społeczeństwo, za sprawą prasy, 
żyło zabójstwem słynnego archeologa Ericha Blume, którego ży-
wot skończył się w puszczykowskim lesie. Erich Blume pracował 
w Muzeum Cesarza Fryderyka III w Poznaniu, gdzie badał różne 
ciekawe znaleziska z Wielkopolski. W Poznaniu poznał Ewę Wal-
ter, z którą wszedł w związek małżeński. Niestety dopiero wspólne 
zamieszkanie razem ujawniło sprzeczności w charakterach, co na-
turalnie popsuło relacje między małżonkami. Ewa Walter dla po-
cieszenia znalazła sobie kochanka, z którym został nakryta przez 
męża w ich własnym mieszkaniu! Urażony sytuacją Erich Blume 
postanowił przenieść się do innego miasta i rozwieść z żoną. Jed-
nak konserwatywne wychowanie skłoniło archeologa do złożenia 
wraz z żoną, pożegnalnej wizyty znajomym, jeszcze przed wyjaz-
dem z Puszczykowa. Po spotkaniu małżeństwo udało się na spacer 
nad Wartę, gdzie razem usiedli na ławce. W trakcie gwałtownej 
kłótni, spowodowanej rozmową o rozwodzie, Ewa Walter strzeliła 
mężowi w twarz z rewolweru. Została za to skazana na cztery lata 
więzienia, a jej proces był dokładnie opisywany przez prasę. 

W 1929 roku „Nowy Kurier” opisywał człowieka-zwierzę, któ-
ry w Puszczykowie napadł bezbronną kobietę zbierającą chrust 
w lesie. Napastnik dusił ofiarę i usiłował ją zgwałcić, ale na szczęś-
cie został spłoszony przez przechodzącą siostrę poszkodowanej. 
tyle szczęścia nie miała mieszkanka wsi Łęczyca. W artykule 
„Ohydne morderstwo pod Puszczykowem” opisywano śledztwo, 
które policja prowadziła w sprawie gwałtu i morderstwa. Konstancja 
Cegłowska nie wróciła z pracy do domu. W chwili zaginięcia miała 
dwadzieścia trzy lata. Zaginięcie zaniepokoiło całą wioskę, gdyż 
Konstancja była znana, jako „dziewczyna uczciwa”. Rozpoczęto 
poszukiwanie, które doprowadziły do odnalezienia zwłok dziewczy-
ny zaledwie 100 metrów od domu! Policja stwierdziła, że dziewczy-
na została najpierw zgwałcona, a potem uduszona i zabita uderze-
niem tępym narzędziem w głowę. Policja miała problem z namie-
rzeniem osobnika, dlatego jeden z puszczykowskich policjantów 
przebrał się za kobietę na dworcu w Poznaniu i przyjechał pocią-
giem do Puszczykowa – następnie wyruszył groblą w kierunku Wir. 
Przestępca myśląc, że to kobieta, napadł policjanta, który z pod 
sukienki wyjął rewolwer i pojmał niebezpiecznego przestępcę. 

 W roku 1933 „Orędownik Wielkopolski” w artykule „Krewki 
leśniczy w Puszczykowie” opisywał pewien incydent z restauracji 
Pani Mandlowej. Nietrzeźwy leśniczy bawił w tym lokalu, który 
był jednym z najbardziej popularnych w Puszczykowie. Miejsce to 
było tłoczne od świtu do nocy. Jak relacjonowano zdarzenie w ar-
tykule: „leśniczy p. Wycisk z Babek usiłował […] bez widocznego 
powodu zaczepiać, a nawet strzelać z rewolweru do spokojnych 
gości. Krewkiego leśniczego z oburzeniem rozbrojono”. Co cieka-
we, leśniczemu z Babek zdarzały się dużo częściej takie sytuacje 
w stanie nietrzeźwości! 

W 1933 roku „Dziennik Poznański” donosił o znalezieniu tru-
pa kupca z Inowrocławia w Puszczykowie. Kupiec Michał Nie-
dbalski opuścił dom wraz ze swoją kochanką, krewną swojej żony 
– Pelagią Michalską. Razem postanowili popełnić samobójstwo 
w puszczykowskim lesie. Wyszukali najładniejsze miejsce nieda-

mailto:krzyzanskimaciej@gmail.com


KwAlIFIKACJE
MłoDziKóW

Młodziczki od lewej: Alicja Niedź-
wieńska KKKS Kraków I m, Ada 
Krajewska (A.T.) II miejsce.

Młodzicy od lewej: debel Adam Dec/Olaf 
Kucz (AZS Poznań) II miejsce; Witold 
Konopko (A.T.) zwycięzca singla Jasza 
Szajrych (AZS Poznań) – I miejsce .

W akademii tenisowej angelique 
Kerber w Puszczykowie odbył się 
ogólnopolski turniej Klasyfikacyjny 
Młodzików (do 14 lat). 

W turnieju wzięło udział 19 młodzików 
i 16 młodziczek z całej Polski. Bardzo do-
brze zaprezentowali się reprezentanci aka-
demii. W turnieju młodzików w grze sin-
glowej zwyciężył Witold Konopko (a.t) 
– turniejowa jedynka, w finale pokonując 
Bruno Bondara (NSt) 6/3, 6/2. 

W grze deblowej w parze z Jaszą Szaj-
rychem (aZS Poznań) zwyciężyli w finale 
parę adam Dec/Olaf Kucz, reprezentują-
cych aZS Poznań 6/0, 6/2. 

W turnieju młodziczek do finału dotar-
ła ada Krajewska (a.t.) przegrywając 

z alicją Niedźwieńską (KKKS Kraków) 
1/6, 2/6. H.G.

uDane starty PuszCzyKoWsKiCH sKrzatóW
bardzo dobrze na ogólnopolskich turniejach 
skrzatów zaprezentowali się zuzanna Kubacha oraz 
Mikołaj Kończal – reprezentanci akademii tenisowej 
angelique Kerber w Puszczykowie.

Zuzanna Kubacha w singlu turnieju w Warszawie awansowała 
do półfinału przegrywając z późniejszą zwyciężczynią adą Pie-
strzyńską (Legia Warszawa) 2/6, 3/6. W grze deblowej w parze 
z adą Piestrzyńską (Legia Warszawa) zwyciężyły 6/3, 6/4 Marceli-
nę Kotylak (WKt Mera Warszawa), Weronikę Szałek (SKt Szcze-
cin). W kolejnym turnieju we Wrocławiu Zuzanna Kubacha, rów-
nież w singlu, awansowała do półfinału przegrywając z Rozalią 
Gruszczyńską (KKKS Kraków) 0/6, 2/6, która turniej singlowy 
wygrała. W deblu Zuza w parze z Magdaleną Świerczyńską (UKt 
Winner Kraków) przegrały w finale z parą Rozalia Gruszczyńska 

siatkówka plażowa Mikstów
na zakończenie wakacji Centrum animacji sportu 
zaprosiło siatkarzy na turniej plażowej piłki siatkowej 
mikstów.

 Przy pięknej słonecznej pogodzie na boisku piaszczystym przy 
ul. Nowe Osiedle stanęło do rywalizacji osiem par. turniej roze-
grano systemem brazylijskim. Para odpadała z turnieju dopiero po 
dwóch przegranych meczach. W ubiegłym roku zwyciężyła para 
Kaczmarek/Kaczmarek (małżeństwo) i również w tym roku spo-
dziewaliśmy się ich wygranej. Jednak okazało się, iż rodzice zapro-
sili do swoich par dzieci, mama grała z synem, zaś tata z córką. 
Inną rodzinną parą byli Pachura/Pachura (ojciec z córką). Po sze-
ściu godzinach turnieju zwyciężyła para… Kaczmarek Robert/ 
Kaczmarek alicja (ojciec z córką, tak więc zwycięstwo zostało 
w rodzinie), drugie miejsce zajęła para Maggie Ohnsorge/Jędrzej 
Kowal, trzecie miejsce wywalczyła para Daria Kwiatkowska/Bartek 
Nowak. Kolejne miejsca zajęły odpowiednio pary: Monika Przy-

(KKKS Kraków)/Zuzanna Jeschke (P.t. Olimpia Poznań) 4/6, 7/5, 
(4/10). We Wrocławiu startował również Mikołaj Kończal awansując 
w singlu do finału, w którym przegrał z Piotrem Siekanowiczem 
(KKt Wrocław) 6/1, 4/6, 3/10. W grze deblowej awansował do pół-
finału w parze z Mikołajem Lisem (MKS Szczawno Zdrój). Na ostat-
nim turnieju pracowitego sierpnia w Zielonej Górze Zuza odniosła 
zwycięstwo w singlu pokonując Julię Pawlik (MKt Łódź ) 6/0, 6/0. 
W grze deblowej w parzę z Darią Górską (Legia Warszawa) awanso-
wały do półfinału. Mikołaj w Zielonej Górze w singlu awansował do 
finału, w którym musiał uznać wyższość Jonasza Dziopaka (Kta) 
– turniejowa jedynka 2/6, 0/6. W grze deblowej Mikołaj w parze 
z Igorem Garbackim (SKt Szczecin) awnsowali do półfinału.

Na nowej liście klasyfikacyjnej PZt Skrzatów Zuzanna Kuba-
cha jest na 10 miejscu wśród skrzatek na 304 klasyfikowane, nato-
miast Mikołaj Kończal 34 na 395 klasyfikowanych. Brawo! H.G.

bysz/Marek timm, Joanna Hejnowicz/Kuba Sikorski, anna Pachu-
ra/tata Pachura, Natalia Zawada/Łukasz Chwieralski. Dla wszyst-
kich przygotowano nagrody rzeczowe. Po wakacjach siatkówka 
wraca na halę. Niebawem zaprosimy panie i panów na turnieje 
i ligi. Zapraszamy na stronę www.caspuszczykowo.pl caS/jh
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RoweRowe zakończenie wakacji
5 września miłośnicy rowerowych wycieczek wybrali 
się z Casem na kolejny rowerowy rajd szlakami 
Wielkopolskiego Parku narodowego. 

Na starcie zjawiło się o wiele więcej uczestników niż po-
przednim razem, co oczywiście bardzo ucieszyło organizato-
rów. Przewodnicząca Rady Miasta Puszczykowa p. Małgo-
rzata Hempowicz życzyła wszystkim niezapomnianych wra-
żeń i szerokiej drogi, a przede wszystkim dobrej pogody, bo 
zanosiło się na deszcz. Na szczęście nie nadszedł i wszyscy 
dzielnie dojechali do Jarosławca, gdzie czekało już rozpalone 
ognisko, kiełbaski, ciepłe napoje. Można było też skorzystać 
ze sprzętu sportowego i pobawić się z dziećmi lub pograć 
w piłkę czy boule. Te ostatnie cieszyły się dużym powodze-
niem, szczególnie wśród dorosłych. Po posiłku i odpoczynku 
rajd ruszył w drogę powrotną do Puszczykowa. Po pięciu 
godzinach od startu wszyscy dotarli w dobrych humorach do 
domów. Jeżeli pogoda dopisze, CAS zorganizuje jeszcze je-
den rajd – jesienny – pod koniec października. Zapraszamy 
już dziś. caS/jh

MKs PuszCzyKoWo
na obozie siatKarsKiM 
Kolejny już raz siatkarski klub MKs Puszczykowo 
przy częściowym dofinansowaniu ze środków miasta 
zorganizował obóz siatkarski. 

W tym roku młodzi sportowcy wyjechali do leżących nie-
daleko Poznania Skoków. W tym roku aktywnie postanowili 
spędzić część wakacji nie tylko zawodnicy, grający w lidze 
kadetów, ale także amatorzy, pretendujący dopiero do miana 
zawodników. 

Młodzi sportowcy pod okiem wykwalifikowanych trene-
rów doskonalili swoje umiejętności w zakresie halowej oraz 
plażowej piłki siatkowej, a także poznawali zasady sędziowa-
nia. Kształtowali swoją wytrzymałość, szybkość, siłę i skocz-
ność. Poznawali także przepiękne tereny Puszczy Zielonki, 
jeździli na wycieczki rowerowe. Dzięki integracyjnej formie 
obozu, a także dzięki sportowym zasadom funkcjonowania, 
podczas wypoczynku młodzież stworzyła fantastyczną at-
mosferę nie tylko na boisku, ale także poza nim. Na kolejny 
obóz zapraszamy już za rok. MKS/jh



20 Mistrzostwa Puszczykowa w Windsurfingu 

spoRtowe zakończenie lata z pts-eM
tradycyjnie w pierwszy weekend września 
Puszczykowskie towarzystwo sportowe 
organizowało Mistrzostwa w Windsurfingu 
połączone ze sportowym zakończeniem lata. 

W tym roku przypadł okrągły 20. jubileusz imprezy. Do Kamie-
nicy razem z kibicami przyjechało blisko 70 osób. Piątek był dniem 
na taklowanie sprzętu oraz przygotowaniem na sobotnie regaty. 
Biuro zawodów rozdało 23 numery startowe w trzech kategoriach: 
juniorskiej, kobiet i mężczyzn, a dzień tradycyjnie kończyło ogni-
sko integracyjne. Sobotni poranek to czas przygotowania trasy 
w przy pomocy motorówki WOPR, która również asekurowała całe 
zawody i czuwała nad bezpieczeństwem windsurferów. Zmagania 
zaczęły kobiety. Po rozegraniu 3 biegów najszybsza okazała się 
Klaudyna Janaszek, wyprzedzając drugą anię Bererzańską i trzecią 
Basię Hoffman. W kategorii juniorskiej wystartowało 6 najmłod-
szych windsurferów. Najszybsza była Gabrysia Ossowska, która 
opłynęła Jurka Rembowskiego i trzeciego na mecie Kubę Mazurka.

Najdłużej walczyła kategoria OPEN mężczyzn, w której roze-
grano 5 biegów. W tej kategorii nie miał sobie równych Fred 
Ossowski, który zdeklasował rywali i oczywiście zajął 1 miejsce. 
Fred był najszybszy we wszystkich pięciu biegach. Srebrny medal 
trafił do Przemka Janaszka, zaś brązowy do Radka Bererzańskiego. 
Zaraz po zakończeniu regat zaczął się turniej w boul’e, który zgro-
madził blisko 20 par. turniej zakończył się dopiero w niedzielę, 
a najlepsi okazali się Marzena i Wojtek Palmowscy wygrywając 
z tomkiem i Kubą Sobskimi oraz trzecią parą Basią i Maciejem. 
Sobotni wieczór w klimacie retro przyciągnął wszystkich uczestni-
ków imprezy, którzy mogli zobaczyć wszystkie koszulki z Mi-
strzostw poczynając od 1996 roku i zawodów w Strykowie. Najwię-
cej uśmiechu i radości dostarczył jednak sobotni pokaz mody – 
„Back to old school”, w którym do wygrania był weekendowy pobyt 
w hotelu Mercure. Uczestnicy w przebraniach prezentowali swoje 
wdzięki przed 3-osobowym jury. Zwycięzcą tego konkursu został 
Maciej Przybyszewski. Dodatkową wieczorną sobotnią atrakcją była 
foto-budka, w której każdy mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie.

W niedzielę ze względu na złą pogodę udało się rozegrać tylko 
turniej tenisa stołowego, który odbył się pod dużym dmuchanym 
namiotem w trzech kategoriach: młodzik, junior i OPEN.

W kategorii młodzik po bardzo zaciętym pojedynku Kuba Sob-
ski pokonał brata Jasia Sobskiego. W kategorii juniorskiej złoty me-
dal zdobył Mikołaj Rutkowski, wygrywając z Maksem Porządnym 
i Julią Sobską. W kategorii OPEN podium wyglądało następująco: 1 
Leszek Janaszek, 2 – tomasz Sobski i 3 – Wojciech Majchrzak.

Po zakończeniu turniejów nastąpiło uroczyste wręczenie na-
gród i zakończenie imprezy.

Organizatorzy z Puszczykowskiego towarzystwa Sportowego 
bardzo dziękują wszystkim zawodnikom, kibicom, no i oczywiście 
sponsorom za udział w imprezie i przyczynienie się do pełnego 
sukcesu wydarzenia sportowego jakim były jubileuszowe 20. Mi-
strzostwa Puszczykowa w windsurfingu połączone ze sportowym 
zakończeniem lata. PtS
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