
DNI PUSZCZYKOWA 

2016 

• 40-lecie Przedszkola Leśni Przyjaciele   str.2

• Absolutorium zawsze najważniejsze  str. 3

• Dwójka dzieciom                                                                str. 13

• Do północy w bibliotece                                                   str. 15

INFORMATOR MIEJSKI Czerwiec 2016 nr 6 (288) www.puszczykowo.pl

PUSZCZYKOWO

PUSZCZYKOWAPUSZCZYKOWA

DNI PUSZCZYKOWA 

2016 

ECHOECHO

FOTORELACJA Z DNI 

PUSZCZYKOWA str 14-18



www.puszczykowo.plEcho Puszczykowa2 czerwiec 2016

Z okazji Jubileuszu dzieci wraz z paniami nauczycielkami 
przygotowały program artystyczny „40 lat minęło…”. Kolo-
rowe stroje, wiersze, tańce oraz muzykowanie na instrumen-
tach podobały się wszystkim zebranym. Naszą uroczystość 
uświetniła swoim występem Orkiestra Dęta z Mosiny pod 
batutą Macieja Kubackiego. Po części artystycznej goście 
zostali zaproszeni na urodzinowy tort wykonany przez nasze 
panie. Na dzieci czekało wiele atrakcji – pyszne lody, zabawy 
z artystami ze Studia „ARLEKIN” z Białegostoku, malowa-
nie twarzy, niespodzianki balonikowe, pokazy wielkich, ko-
lorowych baniek, zabawy piłkami z Akademią Reksia, malo-
wanie na płocie oraz rysowanie kredą. Wielkim powodze-
niem cieszyła się wystawa przygotowana przez pana Macie-
ja Krzyżańskiego pokazująca historię działalności naszego 
przedszkola – wielu oglądających zobaczyło na zdjęciach 
siebie sprzed dziesięciu, dwudziestu, a nawet trzydziestu lat. 
To była prawdziwa niespodzianka! No i oczywiście wszyscy 
mogli smakować pyszności z przedszkolnej kawiarenki – cia-

sta, ciasteczka i inne cudeńka przygotowali Rodzice.  
W restauracyjce pod chmurką zorganizowanej przez nasze 
panie kucharki można było uraczyć się grochówką, pysznym 
bigosikiem, chlebkiem ze smalcem i ogórkiem. Grill Bar 
przygotowany przez rodziców oferował pieczone kiełbaski, 
polędwiczki i tosty z masłem czosnkowym – po prostu pycha! 

Wszystkim rodzicom oraz sponsorom serdecznie dzięku-
jemy za nieocenioną pomoc w przygotowaniu „urodzin 
przedszkola”. A wszystkim przyjaciołom przedszkola dedy-
kujemy tę myśl:
„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody, wytrwale  
i do końca wyciągać przyjazną dłoń.” 
                                                              Joanna Górczyńska

40-LECIE PRZEDSZKOLA „LEŚNI PRZYJACIELE”
Tegoroczna Majówka rozpoczęła obchody 40-lecia istnienia naszego przedszkola. W sobotnie popołudnie, 

21 maja przybyli zaproszeni goście – Andrzej Balcerek, Burmistrz Miasta Puszczykowa, przedstawiciele 
Rady Miasta, rodzice oraz przyjaciele. 
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Sesja absolutoryjna – w mojej ocenie – jest jedną z najważniejszych  
w roku, równie ważną jak sesja, na której Rada Miasta uchwala przygoto-
wany przez Urząd Miejski projekt budżetu. Tak też traktuję minioną, 
czerwcową sesję, podczas której radni po raz kolejny zdecydowali o udzie-
leniu mi absolutorium za wykonanie budżetu. To już moja szósta sesja 
absolutoryjna, odkąd pełnię funkcję burmistrza Puszczykowa, co nie ozna-
cza wcale, że przykładam do niej mniejszą wagę. Za każdym razem jest to 
tak samo ważne podsumowanie radnych tego, jak zostały zrealizowane 
zadania budżetowe i jak zarządzaliśmy finansami Miasta. Niezmiernie cie-
szy mnie to, że absolutorium otrzymałem niemal jednogłośnie, bo to we-
dług mnie najlepszy dowód na to, że radni i ja mamy podobny pogląd na 
finanse Puszczykowa, na priorytety, które co roku stawiamy przed sobą.  
A są one niezmienne od 2010 r., czyli od momentu kiedy zostałem wybra-
ny burmistrzem. Przede wszystkim stabilność i bezpieczeństwo finansów 
Miasta, ale również jego rozwój, którego podstawą są inwestycje. Od  
2011 r. wykonaliśmy wiele ważnych drogowych inwestycji, a w planach 
mamy kolejne (obecnie w trakcie wykonania jest 10 kolejnych dokumen-
tacji drogowych). W ubiegłym roku na inwestycje wydaliśmy 4,5 mln 
złotych, z których prawie połowa dotyczyła budowy ulic. Nie chodzi jed-
nak wyłącznie o drogi, ale także o oświetlenie drogowe, rozwój bazy 
oświatowej, kulturalnej i sportowej.

W czerwcu rozpoczęła się rozbiórka starej salki gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 1, w miejscu której wybudujemy nową halę spor-
towo-widowiskową. Ta inwestycja jest największą, jaką miasto realizowa-
ło w swojej historii. Największą i bardzo potrzebną. Nasze miasto mimo 
tak znaczących sukcesów w wielu dyscyplinach sportu nie ma do tej pory 
żadnej sali spełniającej wymogi na organizowanie zawodów rangi krajo-
wej – nie mam tu na myśli naszych hal tenisowych, które spełniają nawet 
wymogi światowe, bo przecież na kortach „Angie” w Puszczykowie od-
bywały się już zawody o Puchar Davisa. Mam na myśli inne dyscypliny, 
jak badminton, w którym nasze miasto jest naprawdę potęgą krajową, siat-
kówkę, koszykówkę, piłkę ręczną. Już otrzymuję sygnały, że kiedy tylko 
sala powstanie to takie zawody, chociażby w badmintonie, zostaną zorga-
nizowane. Nie bez znaczenia jest też to, że ta hala będzie spełniała także 
wymogi profesjonalnej hali widowiskowej, bo takiej, mogącej pomieścić 
kilkuset widzów w Puszczykowie też nie ma. 

Chciałbym jeszcze wspomnieć, że w 2015 r. wykonaliśmy mniejszy  
o 1,5 mln zł deficyt od planowanego, dzięki czemu w bieżącym roku jeste-
śmy w stanie wykonać jeszcze więcej zadań (na inwestycje mamy zaplano-
wane w 2016 r. aż 9 mln zł). W planach, poza budową kolejnych ulic  
i kanalizacji deszczowych, mamy m.in. wykonanie zagospodarowania za-
kola, dokończenie zagospodarowania terenu Centrum Animacji Sportu, bu-
dowę ścieżek rowerowych, boiska wielofunkcyjnego przy SP2 i moderni-
zacji boiska przy SP1, remont willi Mimoza na potrzeby kulturalne, budowę 
parkingów przy dworcach kolejowych, budowę niewielkiej remizy strażac-
kiej i termomodernizację budynków urzędu wraz z wykonaniem łącznika 

między nimi. Jak widać pracy nam nie zabrak-
nie, nie tylko na najbliższe miesiące, ale i lata.

Kilka dni przed sesją absolutoryjna święto-
waliśmy Dni Puszczykowa. Jestem przekonany, 
że wszyscy, którzy w tych dniach brali udział  
w rozgrywkach sportowych, słuchali koncertów 
czy po prostu bawili się na tej imprezie, znaleź-
li coś interesującego dla siebie. Sądząc, cho-
ciażby po liczbie osób, które pojawiły się na 
wszystkich arenach imprez, mogę powiedzieć, 
że tak właśnie było, a mieszkańcy pozytywnie 
odebrali Dni Puszczykowa. Dla wielu były one 
doskonałą okazją, i nie ukrywam, że bardzo się 
z tego powodu cieszę, do obejrzenia zmian ja-
kie zaszły na terenie Centrum Animacji Sportu 
przy ul. Kościelnej. Dostaję wiele sygnałów od 
mieszkańców potwierdzających, że ścieżki spa-
cerowe i dla rolkarzy, estetyczne ławki, nowo-
czesne oświetlenie, urządzenia do ćwiczeń, si-
łownia pod chmurką, boisko wielofunkcyjne, 
górka do zjeżdżania na sankach, pierwsze  
w mieście boisko do boule, stoły do gier plan-
szowych czy miejsce, gdzie można grillować, 
to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. I tak wła-
śnie miało być. Ten teren miał być miejscem 
aktywnego spędzania czasu i odpoczynku i ta-
kim właśnie jest. 

Korzystając z okazji chciałbym gorąco po-
dziękować tym wszystkim, którzy włączyli się 
w organizację tegorocznych Dni Puszczykowa. 

Andrzej Balcerek 
Burmistrz Miasta Puszczykowa

ABSOLUTORIUM 
ZAWSZE NAJWAżNIEJSZE
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UChWAłY PODJęTE PODCZAS 19. SESJI RADY MIASTA                PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 24.05.2016 R.
UchwAłA Nr 128/16/VII

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto 
Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Po-
znańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 
2183/9, obręb Puszczykowo.

Uzasadnienie: Wyrażenie zgody na nabycie przedmioto-
wej części nieruchomości związane jest z realizacją inwestycji 
celu publicznego, polegającej na budowie hali widowiskowo-
-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie  
i w związku z tym koniecznością zapewnienia bezpiecznej 
komunikacji w tym rejonie.Podjęcie uchwały w niniejszej 
sprawie umożliwi poszerzenie wjazdu na teren sportowy i 
usprawni komunikację w tym miejscu. Wartość przedmioto-
wej części nieruchomości zostanie ustalona w drodze rokowań 
z użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w oparciu o 
opinię rzeczoznawcy majątkowego.

UchwAłA Nr 129/16/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieru-

chomości położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznań-
skiej 74b, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571/3.

Uzasadnienie: Na wniosek użytkownika wieczystego 
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, poło-
żonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka  
nr 566/11, obręb Puszczykowo, ark. mapy 5, zostało wszczę-
te postępowanie w sprawie uregulowania stanu prawnego 
części nieruchomości, będącej własnością Miasta Puszczyko-
wa, oznaczonej jako działka nr 571/2 – w części zajętej pod 
fragment budynku handlowo-usługowego, stanowiącego wła-
sność wnioskodawcy. Z urzędu dokonano wydzielenia zabu-
dowanej części z działki nr 571/2 i w wyniku podziału dział-
ka otrzymała nr 571/3. Dla działki nr 571/3 nie obowiązuje 
aktualnie żaden miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami 
pozwalają na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, gdy przed-
miotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą 
poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyle-
głej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wie-
czyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części 
nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne 
nieruchomości. Przeznaczona do sprzedaży część nierucho-
mości ze względu na swoją powierzchnię oraz kształt nie 
spełnia kryteriów samodzielnej działki budowlanej, może 
stanowić jedynie uzupełnienie działek sąsiednich. Jedynym 
sąsiedztwem dla przedmiotowej części nieruchomości, poza 
wnioskodawcą, jest Miasto Puszczykowo.

UchwAłA Nr 130/16/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto 

Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Stroma/
Gliniana.

Uzasadnienie: Wyrażenie zgody na nabycie przedmioto-
wej części nieruchomości związane jest z realizacją ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego frag-
mentu Puszczykowa Starego – rejon ulic: Gliniana – Stroma 
– strefa A, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Puszczyko-
wa Nr 80/99/III z dnia 18.10.1999 r. Zgodnie z powyższym 
planem – przedmiotowa część nieruchomości przeznaczona 
jest pod pas drogowy ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni 
rozbieralnej, oznaczony symbolem KP-J. Podjęcie uchwały w 
niniejszej sprawie umożliwi uruchomienie terenu budowlane-
gow tym rejonie. Wartość przedmiotowej części nieruchomo-
ści zostanie ustalona w drodze rokowań z właścicielem nieru-
chomości, w oparciu o opinię rzeczoznawcy majątkowego.

UchwAłA Nr 131/16/VII
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po-
łożonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, 
arkusze 1 - 18.

Uzasadnienie: Na wniosek Burmistrza Miasta przystępu-
je się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
zgodnie z ww. celem opracowania. W studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pusz-
czykowa w obrębie Puszczykowa Starego w większości wy-
stępują tereny oznaczone symbolem M oznaczającym zabu-
dowę mieszkaniową z nieuciążliwymi usługami towarzyszą-
cymi. W niewielkich obszarach występuje funkcja usługowo-
-mieszkalna (symbol U/M) oraz tereny rolne nie przeznaczo-
ne do zabudowy (symbol R). Celem sporządzenia planu jest 
zmiana dotychczas obowiązujących na terenie Puszczykowa 
Starego planów miejscowych, uchwalonych przez Radę Mia-
sta Puszczykowa w latach 1997 – 2009. Proponowane jest 
uaktualnienie i ujednolicenie zapisów planów, w tym m.in. 
przeznaczenia terenów, linii rozgraniczających tereny o róż-
nym przeznaczeniu, zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, zasad kształtowania krajobrazu, prawidłowej 
obsługi komunikacyjnej terenów oraz uporządkowanie obsza-
rów już zabudowanych pod kątem m.in.: wielkości działek, 
parametrów zabudowy, strefy ochronnej od lasu itp.

Konieczne jest opracowanie nowego planu miejscowego  
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym m.in. 
ustaleń Planu Ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
przepisów w zakresie ochrony zabytków, ochrony środowiska, 
obszarów NATURA 2000, terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów  
(w tym obszary górnicze, tereny osuwania się mas ziemnych, 
udokumentowane złoża itp.).Przewiduje się – jako wiodącą 
funkcję terenu – zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, za-
równo w części zurbanizowanej, jak i na terenach, gdzie obec-
ne przeznaczenie pod uprawy rolne docelowo może ulec prze-
kształceniu w kierunku mieszkalnictwa.

Projektowany zakres prac planistycznych jest zgodny  
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Puszczykowa obowiązującym 
na dzień przystąpienia do sporządzenia planu.
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UChWAłY PODJęTE PODCZAS 19. SESJI RADY MIASTA                PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 24.05.2016 R.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.  
z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) wykonana została analiza do-
tycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia 
zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

UchwAłA Nr 132/16/VII
w sprawie: zmiany uchwały nr 96/16/VII rady Miasta 

Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyję-
cia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczy-
kowo”.

Uzasadnienie: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 
Puszczykowo” przyjęty uchwałą nr 96/16/VII z dnia  
26 stycznia 2016 r. Rady Miasta Puszczykowa (ze zmianami) 
jest dokumentem wymaganym przy aplikowaniu o środki ze-
wnętrzne na projekty związane z szeroko pojętą gospodarką 
niskoemisyjną (np. termomodernizacja). Przy przygotowaniu 
projektów związanych z promowaniem transportu publiczne-
go dodatkowo wymagany jest dokument dotyczący planowa-
nia mobilności miejskiej – w formie samodzielnej lub jako 

część planu gospodarki niskoemisyjnej. Projekt uchwały 
obejmuje uzupełnienie obowiązującego „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo” o załącznik o nazwie 
„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”, odpowiadają-
cy wymogom określonym w regulaminie konkursu dla pod-
działania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym 
mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. W związku z powyższym podjęcie niniejszej 
uchwały jest uzasadnione.
UchwAłA Nr 133/16/VII

w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII rady Miasta 
Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwa-
lenia wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczy-
kowa na lata 2016-2023.

UchwAłA Nr 134/16/VII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczy-

kowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) (w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 października 2010 r.) w związku z przepisem art. 4 ust. 
2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), art. 39 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 353) oraz uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczy-
kowa z dnia 28 października 2009 r. zmienionej uchwałą Rady Miasta Puszczykowa nr 135 z dnia 22.06.2016 r. 

Zawiadamiam: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczy-
kowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3  – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11.07.2016 r. 
do 8.08.2016 r, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, w godzinach od 
8:00 do 15:00. Z projektem w.wym. planu miejscowego można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta Puszczykowa, znajdującego się na stronie internetowej miasta Puszczykowa www.puszczykowo.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.07.2016 r.  
o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
29.08.2016 r. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym  w Urzędzie i na adres Urzędu  Miejskiego w Pusz-
czykowie przy ul. Podleśnej 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.08.2016 r.

 BUrMISTrZ MIASTA PUSZcZYKOwA

OGłOSZENIE BUrMISTrZA MIASTA PUSZcZYKOwA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: c. ratajskiego, Dworcowa, Słowackie-
go, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3 – część A. 
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UChWAłY PODJęTE PODCZAS 20. SESJI RADY MIASTA
PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 22.06.2016 R.
UchwAłA Nr 135/16/VII

sprawie: zmiany Uchwały Nr 237/09/V rady Miasta 
Puszczykowa z dnia 28 października 2009 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu położonego w 
Puszczykowie w rejonie ulic: c. ratajskiego, Dworcowa, 
Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12  
i 18, obręb Niwka, ark. 3. 

UchwAłA Nr 136/16/VII
w sprawie: regulaminu przyznawania stypendiów dla 

uzdolnionych uczniów. 
Uzasadnienie: Ustawa o samorządzie gminnym umożli-

wia Radzie Miasta Puszczykowa podejmowanie uchwał w 
sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów. Miasto 
Puszczykowo poprzez wspieranie zdolnych i pracowitych 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, pomoże im w uzyskaniu wiedzy i umiejętności  
w procesie rozwoju edukacyjnego. Wyróżniający się wybit-
nymi osiągnięciami uczniowie będą w przyszłości wykorzy-
stywać zdobytą wiedzę, promując przez to Miasto Puszczy-
kowo poza jego granicami: w województwie, kraju, a nawet 
na arenie międzynarodowej. Jako jedną z form wspierania 
uczniów przewidziano wprowadzenie stypendium za wybitne 
osiągnięcia naukowe i/lub artystyczne. Stypendium będzie 
stanowić również dodatkowy czynnik motywujący uczniów 
do dalszej nauki. 

UchwAłA Nr 137/16/VII
w sprawie: zmiany uchwały nr 96/16/VII rady Miasta 

Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyję-
cia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczy-
kowo”.

Uzasadnienie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań zwró-
ciło się z prośbą (znak pisma: L.dz.8/VI/2016/SMP) o zmianę 
zapisów uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo”, polegającą na uzupeł-
nieniu treści §1, poprzez dodanie wyrażenia „do realizacji”. 
Stowarzyszenie poinformowało, że w związku z prowadzoną 
oceną formalną i merytoryczną zmian planów gospodarki ni-

skoemisyjnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej wniósł zastrzeżenia do uchwały podję-
tej przez Radę Miasta Puszczykowa w ww. zakresie. 

UchwAłA Nr 138/16/VII
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Miasta Puszczykowa za 2015 rok wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 
2015 rok.

Uzasadnienie: Komisja Rewizyjna Rady Miasta Puszczy-
kowa, działając na podstawie art. 270 ust. 2 ustawy o finan-
sach publicznych, rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania 
budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2015, sprawozdanie fi-
nansowe Miasta Puszczykowa za rok 2015, informację o sta-
nie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa oraz opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykona-
nia budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2015, na posiedze-
niach w dniach: 5 kwietnia, 16 i 30 maja 2016 r.

UchwAłA Nr 139/16/VII
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza 

Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta 
za 2015 rok.

Uzasadnienie: Komisja Rewizyjna Rady Miasta Puszczy-
kowa, działając na podstawie art. 270 ust. 2 ustawy o finan-
sach publicznych, rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania 
budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2015, sprawozdanie fi-
nansowe Miasta Puszczykowa za rok 2015, opinię Regional-
nej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budże-
tu Miasta Puszczykowa za rok 2015, informację o stanie 
mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na posiedzeniach 
w dniach: 5 kwietnia, 16 i 30 maja 2016 r. Zgodnie z art. 271 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Rada Miasta Puszczy-
kowa, jako organ stanowiący, jest zobligowana, do dnia 30 
czerwca roku następującego po roku budżetowym po zapo-
znaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu, 
sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, informacją o stanie mienia Miasta Puszczykowa 
oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, do podjęcia uchwały  
w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

Pełne treści wszystkich uchwał podejmowanych podczas sesji Rady Miasta znajdują się w Internecie  
w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie dostępnej na stronie:  
www.puszczykowo.pl.
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MAJOWE I CZERWCOWE pOsIEdZEnIA kOMIsJI RAdy MIAstA pusZCZykOWA
23 maja br.
Komisja Budżetu 

1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 
2015 rok.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta 

Puszczykowa na lata 2016-2023,
– zmian w uchwale budżetowej,
– wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo 

części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczo-
nej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczyko-
wo,

– wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości po-
łożonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 74b, ozna-
czonej ewidencyjnie jako działka nr 571/3,

– wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo 
części nieruchomości w rejonie ulic Stroma/Gliniana.

30 maja br.
Komisja rewizyjna
1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.

7 czerwca br.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Wizyta na terenie CAS i wizja lokalna w części,  

w której zostały zlokalizowane nowe obiekty.
2. Plaża w Puszczykowie – dyskusja.
3. Koncepcja zagospodarowania zakola Warty – prezen-

tacja i dyskusja.

4. Propozycje współpracy z WPN.

16 czerwca br.
Komisja Spraw Społecznych
1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 

2015.
2. Przedstawienie Strategii rozwiązywania problemów 

społecznych - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.

20 czerwca br.
Komisja rozwoju
1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 

2015.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
– określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierża-

wiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących wła-
sność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata,

– zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczyko-
wa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo”.

3. Dyskusja nad uwagami (oraz sposobem ich rozpatrze-
nia) dotyczącymi projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic:

– Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, 
obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3,

– Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb 
Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.

APEl Nr 3/16/VII rady Miasta Puszczykowa
w sprawie: wymiany tablic; lokalizacji miejsca pikni-

kowego; wytyczenia ścieżek; wymiany ławek.
Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Rady Miasta 

Puszczykowa, stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Miasta 
Puszczykowa, stanowiącego załącznik do Uchwały  
Nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 31 lipca 2012 
r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa występuje z na-
stępującym apelem do Dyrektora Wielkopolskiego Parku 
Narodowego Pana Adama Kaczmarka o:

1. Wymianę tablic z mapą Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego zlokalizowanych:

– przy zbiegu ulic Dworcowej i Wiązowej,
– przy zbiegu ulic Wczasowej i Wodziczki.
Obie tablice są bardzo zniszczone i zawierają nieaktualne 

informacje. 

2. Ustawienie miejsca piknikowego (stoły, ławki) na po-
lance, znajdującej się obok ścieżki leśnej, biegnącej od prze-
jazdu kolejowego w Puszczykowie (u zbiegu ul. Poznańskiej 
i Wczasowej) do rzeki Warty (po lewej stronie od ul. Wo-
dziczki).

3. Wytyczenie ścieżek rowerowych:
a) od ul. Jarosławskiej w Puszczykowie do Jeziora Jaro-

sławieckiego,
b) od ul. Sobieskiego w Puszczykowie do Wir.
Ścieżki te funkcjonują od lat nieformalnie i są uczęszcza-

ne przez mieszkańców i turystów.
4. Wymianę czterech zniszczonych drewnianych ławek 

ustawionych przy ścieżce, prowadzącej od drogi wojewódz-
kiej nr 430 do siedziby dyrekcji WPN w Jeziorach (wzdłuż 
drogi).  
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To już tradycja w naszym mie-
ście, a w tym roku będziemy 

świętować jej jubileusz, że latem w ko-
ściele pw. Matki Boskiej Wniebowziętej 
odbywają się koncerty organowe. Cie-
szą się one dużym uznaniem meloma-
nów z Puszczykowa i okolic. Idea stwo-
rzenia takiego wydarzenia kulturalnego 
zrodziła się z inicjatywy p. Wojciecha 
Mazurka – parafialnego organisty oraz 
ówczesnego proboszcza parafii – ks. 
Wojciecha Pieprzycy. W związku z wy-

budowaniem nowych, 23 głosowych, organów w kościele po-
myślano, że korzyścią z posiadania tak wysokiej jakości instru-
mentu powinni cieszyć się nie tylko parafianie, ale i inne osoby 
ceniące sobie dobre brzmienie i kulturę muzyczną. Zainaugu-
rowano więc cykl letnich koncertów organowych. Inicjatywa 
ta już w 2007 roku została bardzo pozytywnie odebrana  
i z roku na rok zaczęła gromadzić coraz większą grupę słucha-
czy. Dotąd, przez te 10 lat, odbyło się około sześćdziesiąt kon-
certów, zawsze przy wypełnionym słuchaczami kościele. Swo-
je koncerty dawali tu cenieni wykonawcy m.in. z Niemiec, 
Rosji, Białorusi, Czech i Polski. Atutem Letnich Koncertów 
Organowych w Wielkopolskim Parku Narodowym, oprócz zna-
komitych wykonawców i doskonałej akustyki puszczykowskiej 
świątyni, jest to, że nasza parafia posiada jeden z ciekawszych 
nowych instrumentów wybudowanych w ostatnich latach  
w Poznaniu i okolicy. Organy bardzo pozytywnie oceniło wie-
lu wykonawców, m in.: Joachim Grubich, Mathias Eisenberg 
czy Julian Gembalski.

W tym roku zaplanowano pięć występów wybitnych organi-
stów: Jean’a Baptiste’a Monnot’a z Francji, Mathias’a Eisenber-
g’a z Niemiec, Michała Dąbrowskiego z Polski, Mateusza Rze-
wuskiego z Polski oraz Tomasza Adama Nowaka z Niemiec.

Pierwszy z wykonawców Jean Baptiste Monnot to wybitny 
organista z Francji, absolwent prestiżowego konserwatorium 
paryskiego w klasie Oliwiera Latry. Urodził się w 1984 r., a już 
w wieku 18 lat zdobył pierwsze miejsce w konkursie organo-
wym. Obecnie jest tytularnym organistą w St. Rouen, gdzie gra 
na sławnych organach Cavaile Coll-a. Jako solista koncertuje 
na całym świecie: Europa, Ameryka, Australia czy Azja. Pod-
czas koncertu inauguracyjnego Letnich Koncertów Organo-
wych w Wielkopolskim Parku Narodowym zagrał: Concerto in 
d minor – A.Vivaldiego / J-S. Bacha, Fugue in D BWV 532 – 
J.S. Bacha, 4 esquisses pour le piano pédalier op 58 – Roberta 
Schumanna, Etude n°1 op.2 – Alexandra Scriabina / J.B. Mon-
notoraza, Toccata op 11 – S. Prokovieva/ J. Guillou.

Wśród tegorocznych wykonawców wstąpi również Mathias 
Eisenberg – muzyk ze ścisłej czołówki organistów Europy, je-
den z najwybitniejszych w Niemczech. 

Festiwal zakończy zaś Tomasz Adam Nowak, Polak od lat 
działający w Detmold (Niemcy). Ukończył studia w warszaw-

skiej Akademii Muzycznej w klasie organów Joachima Grubi-
cha (1987 – dyplom z wyróżnieniem). Studia organowe konty-
nuował w Monachium, Amsterdamie oraz w Paryżu. Ukończył 
też studia muzyki kościelnej w Wyższej Szkole Muzycznej  
w Essen. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów 
organowych, m.in. jako pierwszy Polak, w ponad 40-letniej 
historii konkursu, został zwycięzcą Międzynarodowego Kon-
kursu Improwizacji Organowej w Haarlem (Holandia) w 1994 
roku. Koncertuje w większości krajów europejskich. Dokonał 
nagrań dla Polskiego Radia oraz niemieckich rozgłośni radio-
wych, wydał też wiele płyty. Jest profesorem organów i impro-
wizacji w Wyższej Szkole Muzycznej w Detmold oraz organi-
stą w kościele św. Lamberta w Münster. Prowadzi międzyna-
rodowe kursy z zakresu interpretacji i improwizacji organowej. 
Jako solista współpracuje z wieloma orkiestrami symfoniczny-
mi Europy. Jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego 
Westfalskiego Festiwalu Organowego.

Możemy być dumni, że w naszym niewielkim mieście 
mamy możliwość obcowania z kulturą muzyczną na tak wyso-
kim poziomie. W tym miejscu, z okazji jubileuszu dziesięcio-
lecia Letnich Koncertów Organowych wypada podziękować 
osobom, bez których to wydarzenie nie zadomowiłoby się  
w Puszczykowie, szczególnie pomysłodawcy i głównemu or-
ganizatorowi tej wyjątkowej imprezy p. Wojciechowi Mazur-
kowi, gospodarzom parafii, przez pierwsze lata trwania koncer-
tów ks. proboszczowi Wojciechowi Pieprzycy, a obecnie ks. 
proboszczowi Romanowi Poźniakowi. Należy też podziękować 
osobom, bez których zaangażowania i dobrej woli trudne,  
a może nawet niemożliwe, byłoby zorganizowanie w naszym 
mieście wydarzenia artystycznego na takim poziomie – panu 
Janowi Drozdowiczowi, organmistrzowi, który wybudował ten 
znakomity instrument w naszym kościele, ale także służy po-
mocą w kontakcie pomiędzy artystami a organizatorem. Budu-
jąc organy na całym świecie jest znany w środowisku muzycz-
nym Europy i nie tylko. To dzięki jego rekomendacjom i kon-
taktom możemy gościć takie osobowości artystyczne w Pusz-
czykowie. Trzeba podziękować też osobie prowadzącej koncer-
ty, czyli panu Januszowi Kempińskiemu, który od początku 

Przewodnicząca 
Komisji Kultury, 

Edukacji i Sportu
Małgorzata Szczotka 

cd. na str 9
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ofiarowuje swoje serce i czas temu wydarzeniu, dopełniając 
go swym przygotowaniem i komentarzem. 

Na końcu warto wspomnieć mecenasów, bez których Let-
nie Koncerty Organowe nie miałyby prawa bytu, ponieważ 
pomimo bezinteresownego zaangażowania wspomnianych 
wyżej osób, środki finansowe są potrzebne przede wszystkim 
na honoraria dla artystów oraz na oprawę festiwalu, np. druk 
plakatów, programów, itp. Dlatego należy wyrazić wdzięcz-
ność za zrozumienie tych potrzeb i finansowe wsparcie: De-
likatesom Arturo, HOT_elarnii ****Hotel&SPA, Zakładowi 
Robót Drogowych Marek Dachtera, Fundacji My Dzieciom, 
Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu oraz Urzędowi 
Miejskiemu. Jako przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultu-
ry i Sportu jestem bardzo usatysfakcjonowana, że to właśnie 

na wniosek naszej komisji, pod koniec 2015 r., Burmistrz 
Miasta zwiększył w budżecie 2016 kwotę dofinansowania 
Jubileuszowego Festiwalu „Letnie Koncerty Organowe  
w Wielkopolskim Parku Narodowym”. Umożliwiło to orga-
nizatorom zaproszenie na występy światowej klasy muzy-
ków, a mieszkańcom Puszczykowa uczestnictwo w wydarze-
niu kulturalnym na najwyższym poziomie za darmo i bez 
konieczności dojazdu np. do Poznania.

Cieszmy się więc z takiej uczty artystycznej w naszym 
mieście, która od lat jest nie tylko sukcesem muzycznym, ale 
i społecznym Puszczykowa, integrującym mieszkańców, mo-
gących skorzystać z zaangażowania i pracy grupy ludzi, któ-
rym jeszcze raz bardzo dziękujemy!

Małgorzata Szczotka
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KopciuszeK na eliminacjach 
1 czerwca 2016 r., członkowie Grupy Teatralnej „Te 
GeS”, działającej przy Bibliotece Miejskiej im.  
M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury  
w Puszczykowie brali udział w eliminacjach 
wielkopolskich 17. Ogólnopolskiego Przeglądu 
Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2016. 
Eliminacje odbyły się po raz drugi w Kleczewie. 
Nasi seniorzy zaprezentowali się wspaniale  
z przedstawieniem „Kopciuszek” w języku 
rosyjskim. Bardzo dziękujemy.                 BmcaK

Filmowa odsłona oblicza arkadego Fiedlera
10 czerwca Biblioteka Miejska zaprosiła, na ostatnie przed wakacjami, 
„Filmowe spotkanie z Fiedlerami”. Tym razem była to podróż w czasie, 
dzięki projekcji przenieśliśmy się wraz z widzami do 1975 r. Biograficzny film 
przedstawiał Arkadego Fiedlera nie tylko jako podróżnika, ale też jako 
człowieka bardzo rodzinnego, przywiązanego do swojego kraju i chętnie 
dzielącego się w pracowni literackiej relacjami ze swoich przygód oraz 
przemyśleniami, które zrodziły się w jego głowie. Dziś film nasuwa też 
szereg refleksji o tym, jakie znaczenie miała działalność Arkadego Fiedlera 
w czasie, kiedy inne kontynenty wydawały się większości ludzi równie 
dostępne co inne planety. Podróże Arkadego Fiedlera były takie, o jakich 
zawsze chcielibyśmy słuchać i jakich sami chcemy doświadczać – były to 
wyprawy, w które się wyrusza po to, by poznać innych, odległe miejsca, 
nieznane historie. Dziękujemy bardzo rodzinie państwa Fiedlerów za 
możliwość wyświetlania wszystkich wspaniałych filmów. Mieszkańców 
Puszczykowa i nie tylko zachęcamy do odwiedzenia Muzeum i Pracowni 
Literackiej Arkadego Fiedlera i sięgnięcia po jego książki.         BmcaK

cd. na str 9

cd. ze str 8
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inwestycje

ANDER NA UL. KRęTEJ 
Znamy już wykonawcę ul. Krętej. Z 6. ofert 

zgłoszonych do przetargu, najkorzystniejsza 
okazała się złożona przez firmę PUBT Ander 87  
z Puszczykowa. Wykonawca wybuduje ulicę Krętą 
wraz z kanalizacją deszczową oraz siecią kanalizacji 
sanitarnej (bez przyłączy). Prace przy tej inwestycji 
rozpoczną się na przełomie czerwca i lipca.

Zgodnie z dokumentacją techniczną w zakres prac wcho-
dzi także wycinka drzew. Wykonawca będzie realizował za-
danie na odcinku od ul. Brata Józefa Zapłaty w górę – razem 
135 metrów. Ulica po zakończeniu robót będzie pieszojezdnią 
o szerokości 5 m. Część jezdną od tej dla pieszych będzie 
odróżniał kolor kostki. Opracowanie obejmuje także budowę 
zjazdów na posesje. Kręta zyska także odwodnienie – system 
rozsączający. W tym rozwiązaniu deszczówka z ulicy będzie 
grawitacyjnie spływała rurami kanalizacyjnymi, gdzie przed 

ul. Brata J. Zapłaty, będą zakopane bloki rozsączające (zanim 
woda trafi do bloków zostanie jeszcze podczyszczona), z któ-
rych woda będzie bardzo powoli przedostawała się (rozsącza-
ła) z powrotem do gruntu. Ulica Kręta będzie zrealizowana 
zgodnie z zapisami „Rankingu ulic przeznaczonych do budo-
wy”.                                                                                   red.  

rozbierają starą salę 
Firma Skanska rozpoczęła już rozbiórkę starej sali 
gimnastycznej przy SP nr 1. W jej miejscu powstanie nowa, 
pełnowymiarowa hala sportowo-widowiskowa, z której 
przede wszystkim, będa korzystali uczniowie SP nr 1 oraz 
Gimnazjum 1. Obiekt będzie połączony ze szkołami dwoma 
odrębnymi łącznikami – jeden dla SP nr 1, drugi dla 
gimnazjum. W hali znajdzie się pełnowymiarowe boisko do 
piłki ręcznej, koszykówki oraz siatkówki. Obiekt został tak 
zaprojektowany, aby mógł pełnić także rolę sali 
widowiskowej z 300. miejscami siedzącymi.     red

budowa sanitariatów w dwójce
Podczas tegorocznych wakacji zakończą się prace związane  

z budową dodatkowych sanitariatów przy SP nr 2. Obecnie ekipy 
wykonawcy pracują wewnątrz dobudowanego obiektu, kładąc in-
stalacje, montując stolarkę oraz wyposażenie sanitariatów. Dwu-
kondygnacyjne sanitariaty są dobudowywane do istniejącej bryły 
budynku szkoły. Zostały zaprojektowane głównie z myślą  
o uczniach najmłodszych klas „dwójki”. Do końca wakacji zosta-
nie także odnowiony napis Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstań-
ców Wielkopolskich. Prace te były konieczne, ponieważ pod lite-
rami starego napisu pojawiły się zacieki.               red

Burmistrz miasta puszczykowa informuje o umieszczeniu w Bip na stronie internetowej www.puszczykowo.pl  
zarządzenia nr 38/16/Vii z dnia 6.06.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Burmistrz miasta puszczykowa informuje o umieszczeniu w Bip na stronie internetowej www.puszczykowo.pl  
zarządzenia nr 39/16/Vii z dnia 6.06.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę.
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► Przy okazji udzielenia kolejnego absolutorium Burmistrzowi Andrzejowi Bal-
cerkowi chciałbym zapytać jak dzisiaj wygląda sytuacja finansowa Miasta?

– Sytuacja jest na tyle dobra, że możemy prowadzić znaczne inwestycje, nie zwiększa-
jąc długu Miasta, przy jednoczesnym wysokim poziomie wydatków bieżących np. na 
komunikację, oświatę, kulturę czy sport. Należy przy tym pamiętać, że od 2011 r. 
nie zwiększyliśmy zadłużenia Miasta ani o złotówkę.  

► Dlaczego Puszczykowo, tak jak wiele innych Miast, 
nie finansuje inwestycji właśnie z zadłużenia?

– W latach 2007 – 2010 nastąpił gwałtowny wzrost zadłuże-
nia Miasta, który spotkał się z bardzo złym odbiorem społecz-
nym. Do tego w tym okresie niebezpiecznie zmniejszyły się 
możliwości Miasta do jego spłaty tak, że na koniec 2010 r. 
Miasto nie mogło uregulować wymagalnych kredytów. Dzisiaj 
sytuacja jest zupełnie inna – Miasto ma dużo większą zdol-
ność kredytową niż posiadany dług. Uważam, że w obecnej 
sytuacji zwiększenie zadłużenia, w celu przyspieszenia reali-
zacji planowanych przez Miasto inwestycji – oczywiście do 
rozsądnego poziomu – jest rozwiązaniem wartym rozważenia. 

► w kontekście budowy hali widowiskowo-sportowej, 
w mediach często pojawiają się komentarze, że Pusz-
czykowa nie stać na tę budowę.

– Tego typu komentarze traktować trzeba z przymrużeniem 
oka. Jak widać, jeżeli ktoś jest przeciwnikiem danej inwesty-
cji, to szuka każdego powodu, aby wykazać że ma rację, na-
wet jeżeli jest to powód nie mający nic wspólnego z rzeczywi-
stością. Proszę zauważyć, że Puszczykowo osiąga dochody 
podatkowe na mieszkańca powyżej 150% średniej krajowej.  
W całej Wielkopolsce takie dochody osiąga zaledwie 8 gmin.  

► czyli Miasto stać na tę inwestycję?
– Jak najbardziej. Od 6 lat Miasto nie miało problemów  
z zamknięciem żadnego z budżetów, każdorazowo wynik fi-
nansowy był lepszy od planowanego. Decyzje w zakresie re-
alizowanych zadań zawsze podejmujemy po wnikliwej anali-
zie, przy czym chciałbym podkreślić, że nie można podchodzić 
do finansów Miasta bojaźliwie. Poza tym uważam, tak jak 
większość mieszkańców, że ta inwestycja jest bardzo potrzeb-
na w Puszczykowie. 

► Bardzo duży udział w dochodach Miasta ma poda-
tek PIT. czy opieranie budżetu na jednym źródle do-
chodów nie jest niebezpieczne. 

– Z jednej strony jest to dość poważny problem planistyczny. 
Pracujemy w ciągłej niepewności, nie tylko co do sytuacji go-

spodarczej w kraju, ale również, a właściwie przede wszyst-
kim, co do planowanych zmian legislacyjnych. Spowolnienie 
gospodarcze ma wpływ na zmniejszenie dochodów  
z PIT-u, nie są to jednak zmiany, które mogłyby zachwiać bu-
dżetem naszego Miasta. Inaczej ma się rzecz ze zmianami pra-
wa podatkowego, a jak wiadomo takie są przez obecny rząd 
planowane. Tutaj ubytek dochodów może być dotkliwy.  
Z drugiej jednak strony ten duży udział PIT-u w ogólnej kwocie 
dochodów wynika z wysokich podatków odprowadzanych 
przez mieszkańców naszego Miasta, dużo wyższych niż średnia 
krajowa. Dlatego też byłoby niezrozumiałe niepokojenie się 
taką sytuacją, wręcz przeciwnie jest to powód do zadowolenia.  

► czy w takiej sytuacji niepewności podejmowanie tak 
dużych inwestycji, jak budowa hali sportowej, jest słuszne?

– Przede wszystkim nie można bać się podejmowania trud-
nych decyzji. Bez takich, rozwój jest niemożliwy. Natomiast 
dla zapewnienia bezpieczeństwa, finansowanie hali rozłoży-
liśmy na lata 2016–2018. W tym okresie nie przewiduję żad-
nego drastycznego załamania się finansów samorządów. Po-
nadto koszt budowy hali po stronie Miasta nie jest tak duży, 
jak przedstawiają go przeciwnicy budowy. Złożyliśmy wnio-
sek o dofinansowanie w wysokości 2 mln zł i przewidujemy 
odliczenie podatku VAT, co oznacza, że z 11 mln zł kosztów
całkowitych budżet Miasta powinna obciążyć kwota 7 mln zł 
rozłożona na 3 lata, czyli niecałe 2,5 mln zł rocznie. 

►Zaplanował Pan wzrost dochodów z tytułu PIT w bie-
żącym roku w wysokości aż 1,6 mln zł czy jest on realny?

– Te 1,6 mln zł oznacza wzrost w stosunku rocznym  
o 11%, jest to dużo uwzględniając to, że w poprzednich la-
tach takiego wzrostu nie odnotowywaliśmy. 

NIE UCIEKAM OD TRUDNYCH DECYZJI 
Z Piotrem łoździnem, skarbnikiem Miasta Puszczykowa 
rozmawia Bogdan Lewicki

cd. na str 12
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                                   Jednak jest to wzrost jak najbardziej 
realny – dochody do maja br. w stosunku do tego samego 
okresu w roku 2015 wzrosły aż o 16%. Jeżeli w kolejnych 
miesiącach wpływy będą na takim poziomie, to nie tylko wy-
konamy plan, ale znacznie go przekroczymy.   

► wiele samorządów prowadzi kampanie dotyczące 
meldowania się, aby zwiększyć wpływy z PIT-u; nie 
inaczej jest w Puszczykowie – czy są jakieś efekty po-
dejmowanych działań?

– Tak, otrzymujemy sygnały od mieszkańców, którzy nie zda-
wali sobie sprawy jak istotne jest wskazanie w deklaracji PIT 
miejsca zamieszkania w Puszczykowie. Szacujemy jednak, że 
nadal ok. 3-5% mieszkańców, jako miejsce zamieszkania, 

wskazuje adresy poza Puszczykowem. Jest to ubytek w docho-
dach dla Miasta w wysokości co najmniej 2 mln zł rocznie. 
Mając dodatkowo takie środki moglibyśmy utwardzić wszyst-
kie ulice w Puszczykowie w niecałe 10 lat. 

► czy nie można indywidualnie zwrócić się do tych 
osób?

– Problem w tym, że nie posiadamy dostępu do danych oso-
bowych. Są one objęte tajemnicą skarbową i żaden urząd 
skarbowy nam ich nie może udostępnić. Nasze szacunki opie-
ramy na łącznej liczbie podatników do liczby mieszkańców. 
Jedyne co możemy robić to apelować w mediach, prowadzić 
kampanie reklamowe czy zachęcać nowych mieszkańców do 
rozliczania podatków w Puszczykowie.  

9 czerwca br. odbyło się spotkanie mieszkańców mają-
cych swoje domy przy ul. Pułaskiego i Żupańskiego  
z przedstawicielami projektanta, który będzie wykonywał 
projekt tych ulic. Takie spotkanie zostało zorganizowane po 
raz pierwszy, a jego inicjatorem był burmistrz Andrzej Balce-
rek. Dzięki niemu mieszkańcy jeszcze przed rozpoczęciem 
prac projektowych mogą zgłaszać swoje propozycje i uwagi 
dotyczące przyszłej inwestycji. 

Dotychczas spotkania-konsultacje były wielokrotnie or–

ganizowane na etapie przedwykonawczym. Możliwość omó-
wienia inwestycji jeszcze przed rozpoczęciem projektowania 
pozwoli uniknąć wielu nieporozumień, które pojawiały się 
już na etapie realizacji inwestycji i często związane były z 
nieznajomością projektu, zakresu prac czy ich organizacji. 
Jak mówi A. Balcerek, spotkało się to z bardzo dobrym od-
dźwiękiem ze strony mieszkańców i wszystko na to wskazu-
je, że kolejne będą organizowane przed każdą poważniejszą 
inwestycją drogową.                                                        red

SPOTKANIE Z PROJEKTANTEM

wYbuduja Parking PrzY szkole
Budowa nowej hali sportowo-widowiskowej przy 
Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 to nie 
jedyna inwestycja, która rozpocznie się w tym rejonie. 
Niedługo ruszą tu także prace związane z budową 
parkingu przy ul. Podgórnej, z którego korzystają m.in. 
rodzice przywożący swoje dzieci do szkoły. Po 
zakończeniu robót zdecydowanie poprawią się 
możliwości parkowania na tym przyszkolnym parkingu. 
Obecnie ten teren nie jest utwardzony i pełno na nim 
dziur, które po każdym deszczu zamieniają się  
w kałuże.                                                                 red 

cd. ze str 11

Sprawdź swój dowód osobisty, bo jeśli stracił ważność, to możesz mieć kłopoty. Bez aktualnego dokumentu nie 
załatwimy nic w banku i nic nie kupimy na kredyt, a wyrobienie nowego dowodu może trwać nawet 
cztery tygodnie. Niewielu z nas pamięta, że plastikowe dowody osobiste, które otrzymaliśmy 
przed laty, mają swoją datę ważności. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć 
w dowolnej gminie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jego wydanie trwa od 3 do 4 
tygodni, więc warto zawczasu pamiętać o wymianie. Termin ważności znajduje się  
w prawym dolnym rogu dowodu osobistego. Dowody osobiste posiadające w miejscu daty 
ważności wpis „nieoznaczona” nie podlegają wymianie. w nowych dowodach nie ma po-
danego adresu zameldowanie, koloru oczu, wzrostu oraz podpisu posiadacza.  

SPRAWDŹ DATę WAżNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO
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DWóJKA DZIECIOM 
W  środowy ranek, 1 czerwca 2016 roku, 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2  
w Puszczykowie szybko zorientowali się, że będzie  
to dzień pełen miłych niespodzianek i – mimo 
zachmurzonego nieba – bardzo kolorowy. 

Najpierw stanął na głowie zwykły plan zajęć dzieci młod-
szych (od zerówek do klas trzecich). Wychowawcy zaprowa-
dzili swoich podopiecznych do udekorowanych specjalnie na 
tę okazję sal, w których czekały już rozmaite atrakcje, obmy-
ślone i przygotowane w wielkiej tajemnicy przez rodziców. 
Każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie i rozwinąć skrzydła 
dziecięcej fantazji, ozdabiając własną skrzyneczkę skarbów, 
malując rękoma oraz biorąc udział w zabawach ruchowych  
i tańcach. Metamorfozy szkoły dopełniły dmuchańce, które 
wyrosły jak bajkowe grzyby na sali gimnastycznej. Okazało 
się, że w odmienionej „Dwójce” odwrócone zostały też zwy-
kłe role: tym razem to nie dzieci z nauczycielami przygoto-
wały przedstawienie dla rodziców, lecz rodzice – prawie tego 
dnia nie do poznania – wyczarowali dla uczniowskiej widow-
ni bajkę. Nie trzeba już dodawać, że w porze zwykłego dru-
giego śniadania uczniowie zostali obdarowani lodami, a za-
miast zadań domowych otrzymali barwne balony.  

Kolejne godziny nietypowego szkolnego dnia należały do 
uczniów klas IV-VI. Tym razem rodzice zaprosili starsze 
dzieci w czasy własnego dzieciństwa, hasłem dnia były bo-
wiem gry i zabawy z PRL-u. Grano m.in. w kapsle i w dunię, 
skakano w gumę i linkę ale rozegrano też miniturniej piłki 
nożnej i rywalizowano w rzutach indywidualnych do kosza. 
Dzięki wsparciu Puszczykowskiego Klubu Olimpijczyka, 
dzieci miały okazję poznać panią Izabelę Dylewską, meda-
listkę olimpijską w kajakarstwie. Mogły też, pod okiem mi-
strzyni, wziąć udział w krótkim treningu. Również starsze 
klasy mogły skorzystać z przywileju bycia uczniem podsta-
wówki i pozjeżdżać z dmuchanej zjeżdżalni. Chętnych natu-
ralnie nie brakowało. Zaproszeniem do spojrzenia na szkołę 
z innej niż zwykle perspektywy był quiz wiedzy o naszej 
puszczykowskiej „Dwójce”. Na zakończenie uczniowie zo-
stali poczęstowani lodami ufundowanymi przez firmę Arturo, 
której Rada Rodziców dziękuje serdecznie za pomoc w orga-
nizacji imprezy.

Dni Dziecka przygotowywane przez Radę Rodziców sta-
ły się już tradycją Szkoły Podstawowej nr 2. Dziękujemy 
całej społeczności rodziców, która swoim zaangażowaniem 
finansowym przez cały rok wspiera działania Rady!

rada rodziców przy SP 2 w Puszczykowie
 J.D.K; J.T
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Jak co roku, w samo południe, Burmistrz Puszczykowa An-
drzej Balcerek otworzył Dni Puszczykowa, czemu towarzyszył 
wystrzał z armaty-wiwatówki przygotowany przez Braci Kurko-
wych. Jednak właściwie święto naszego miasta rozpoczęło się 
już w piątek 17 czerwca, koncertem Orkiestry Kameralnej Pol-
skiego Radia „Amadeus” pod batutą Anny Duczmal-Mróz. To-
warzyszyła mu ekspozycja kopii grafik Wiktora Hartmanna oraz 
obrazów Mariusza Kałdowskiego, którą zorganizowano w ko-
ściele pw. Matki Boskiej Wniebowziętej.

„Żelaznym punktem” Dni Puszczykowa są zawody sporto-
we, podczas których w wielu dyscyplinach mieszkańcy naszego 
miasta rywalizują ze sobą o zaszczytne miejsca na podium. Nie-
które rozgrywki rozpoczęły się już pod koniec maja, a 18 czerw-
ca wręczano puchary i nagrody zwycięzcom poszczególnych 
konkurencji. W tym roku do tenisa, badmintona, siatkówki, ko-
szykówki, piłki nożnej i brydża dołączyła kolejna dyscyplina – 
szermierka. W sali SP 2 zorganizowano bowiem turniej, w któ-
rym rywalizowali szermierze z klubu UKS Muszkieter Mosina 
(tam właśnie trenują młodzi szpadziści z Puszczykowa), Atlasu 
Tarnowo Podgórne i Warty Śrem. W przyszłym roku być może 
dojdzie kolejna, ponieważ na terenie CAS powstały już dwa bo-
iska do gry w boule. Nowym wydarzeniem podczas Sportowych 
Dni Puszczykowa była też Olimpiada Przedszkolaka. Pracowni-
cy Przedszkola Chatka Puchatka oraz Centrum Animacji Sportu 
zaprosili najmłodszych do sportowej zabawy. Wszystkie dzieci 
otrzymały złote medale, bo wszyscy byli tam zwycięzcami. 

W ramach Dni Puszczykowa odbył się również spływ kaja-
kowy Wartą, a ostatnimi sportowymi akcentami będą: rajd rowe-
rowy oraz zawody wędkarskie. Z okazji Dni Puszczykowa, mo-
siński oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych, w którym działają również hodowcy z naszego miasta, 
zorganizował lot gołębi pocztowych z niemieckiego Minden. 

Organizatorzy Dni Puszczykowa nigdy nie zapominają  
o najmłodszych. Tak też było i w tym roku. Specjalnie dla dzie-
ci „nadmuchało” się kilka zamków, na których bezpłatnie mogli 
wyskakać się i zjeżdżać najmłodsi. Do dyspozycji dzieci były 
też trampoliny, cymbergaje, olbrzymie boisko do piłkarzyków. 
Chętni mogli pomalować swoje buzie w fantazyjne wzory. 

Dni Puszczykowa to jednak nie tylko sport. Przez cały 
dzień na głównej scenie podziwialiśmy wielu artystów. Swoje 
umiejętności zaprezentowało koło wokalne Akademii Seniora, 
laureaci konkursu Festiwal Małolata, dzieci zabawiała Pani 
Melodia, wystąpili też gitarzyści pod opieką Carlosa Ramireza. 
Olbrzymie brawa zebrali najmłodsi tancerze – uczestnicy 
warsztatów BMCAK pod opieką Adriana Rzetelskiego i grupa 
baletowa prowadzona przez Margot Lampę – Słabosz. Swoim 
talentem olśniły wszystkich dzieci z przedszkola „Chatka Ku-
busia Puchatka”. To wspaniałe móc podziwiać rozwój talentów 
dzieci i młodzieży z Puszczykowa i okolic.

Później na scenie występowały gwiazdy tegorocznego

święta miasta. Najpierw swoim występem kabaretowym, pusz-
czykowian bawił Jerzy Kryszak. Następnie wystąpił zespół 
Wały Jagiellońskie z Rudim Schuberthem, z którym przeboje, 
takie jak „Córka rybaka”, czy „Monika, dziewczyna ratownika” 
śpiewali chyba wszyscy. 

O godz. 20, od doskonale znanego utworu „Bałkanica” wy-
stęp rozpoczął zespół Piersi, z żywiołowym Adamem „Asanem” 
Asanovem przy mikrofonie. Widzowie tłumnie przybyli, by ba-
wić się wspólnie przy skocznych rytmach. Ostatni tego wieczo-
ru na scenie pojawili się muzycy Abba’s Song, którzy zaprezen-
towali utwory z repertuaru zespołu ABBA. 

Oczywiście nie samą sceną i sportem żyli tego dnia miesz-
kańcy naszego miasta. Jak wiadomo, żeby się bawić dobrze 
przez cały dzień, potrzebna jest solidna dawka energii. Stąd 
tłumnie oblegane były stoiska gastronomiczne, gdzie skoszto-
wać można było potraw z grilla i nie tylko. Długa kolejka usta-
wiła się do wojskowej kuchni, w której serwowano pyszną 
grochówkę. Na amatorów słodkości czekała wata cukrowa, 
lody i gofry. Po zadbaniu o podniebienie można było skierować 
swe kroki ku straganom z różnościami – nieodzownymi atry-
butami udanego festynu. Niebanalną atrakcją była niewątpliwe 
możliwość przyjrzenia się z bliska samochodowi Czajka. Wła-
ściciel lśniącego pojazdu – pan Mieczysław Czajka – chętnie 
opowiadał o swojej czarnej perle. 

Podczas Dni Puszczykowa można było odwiedzić stoiska 
organizacji pozarządowych z naszego miasta. Członkowie Sto-
warzyszenia Puszczykowo-Châteaugiron, Domu Pomocy Mal-
tańskiej, Fundacji Dla Zwierząt Animalia oraz harcerze  
z puszczykowskich drużyn ZHP opowiadali o swojej działal-
ności. Odrębne stoiska miały także Szpital w Puszczykowie 
oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dni Puszczykowa 
to także okazje, by poznać naszych samorządowców – Burmi-
strza i Radnych spotkać można było w ich namiocie. Można 
było również podejść do namiotu Biblioteki Miejskiej oraz sto-
iska naszego Ekoinfo. Nie zabrakło również reprezentacji  
ze Szklarskiej Poręby – partnerskiego miasta Puszczykowa. 
Dzięki uprzejmości mosińsko-puszczykowskiego koła Pszcze-
larzy można było zakupić świeże miody i podglądać pracę 
pszczół w „żywym” ulu. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego,  
że mogliśmy, jak co roku, wspólnie się bawić. Dni Puszczyko-
wa nie byłyby tak udane, gdyby nie wsparcie naszych sponso-
rów  i partnerów. Dziękujemy tym, którzy przez całą imprezę 
troszczyli się o nasze bezpieczeństwo – puszczykowskiej Poli-
cji, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej, agencji 
ochrony Rak Service. Dziękujemy pani Ali Brączkowskiej, 
która niestrudzenie fotografowała całe wydarzenie. 

Dziękujemy mieszkańcom, którzy tłumnie przybyli razem 
świętować. Mamy nadzieje, że za rok czekają nas równie sło-
neczne Dni Puszczykowa. Zapraszamy!

DNI PUSZCZYKOWA 2016
18 czerwca 2016 r. teren Centrum Animacji Sportu przy ul. Sportowej zamienił się w świąteczną arenę, na 

której mieszkańcy naszego miasta bawili się z okazji Dni Puszczykowa. Tradycyjnie dopisała pogoda,  
a koncert zespołu Piersi – gwiazdy wieczoru, obejrzał i wysłuchał tłum mieszkańców naszego miasta oraz gości.
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Tradycyjnie już rozpoczęliśmy noc od projekcji filmu,  
w tym roku oglądaliśmy wspólnie film Andrzeja Maleszki 
„Magiczne krzesło”. Nasi najmłodsi Czytelnicy po głośnym 
czytaniu książki „Basia i wolność” autorstwa popularnego 
tandemu autorek książek dla dzieci – pisarki Zofii Staneckiej 
oraz ilustratorki Marianny Oklejak – tłumnie ruszyli na pod-
bój zaczarowanego stoliczka. Tam ogarnięci niebywałą mocą 
twórczą wydzierali, wycinali i sklejali zakładki, ramki, małe 
książki własnego pomysłu oraz maski ulubionych bohaterów 
komiksowych. Dorośli mogli w tym czasie relaksować się,   
kolorując antystresową kolorowankę oraz próbować swoich 
sił w potyczce na słowa w znanej i lubianej grze „Scrabble”. 
Na wszystkich czekał poczęstunek godny prawdziwego bi-
bliofila, czyli pyszne ptysie, każdy oflagowany tytułem książ-
ki. Nie zabrakło też tajemniczych wypożyczeń pod osłoną 
nocy, w szarym papierze czekały na Czytelników ukryte lek-
tury do odpakowania w domu. Wyjątkową atrakcją była moż-

liwość sportretowania się z ulubioną książką, wiele osób 
chętnie pozowało przed obiektywem aparatu fotograficznego. 
Serdecznie dziękujemy pani Ali Brączkowskiej za udział   
w tej akcji i piękne zdjęcia, które można oglądać na naszym 
profilu na facebook’u. Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy 
dobrze się bawili i również za rok wezmą udział w tej cieka-
wej akcji. Tych z Państwa, którzy nie skorzystali z tej możli-
wości w tym roku – serdecznie zapraszamy na kolejną Noc 
Bibliotek.                                                                 BMcAK 

Tak jak w zeszłym roku nasza Biblioteka brała udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. Tym razem 
spotkaliśmy się w sobotę, 4 czerwca w bardzo licznym gronie.  

  DO PółNOCY W BIBLIOTECE!
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Centrum Animacji Sportu dziękuje współorganizatorom imprez sportowych:
Przedszkolu Chatka Puchatka, PTS Puszczykowo, KP LAS Puszczykowo, MKS Puszczykowo, Sportotece, 

Kołu PZW nr 41 przy UM w Puszczykowie, UKS Muszkieter oraz państwu Aleksandrze i Arturowi Paszakom
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Na szczęście nie samą nauką człowiek żyje! Nie zapo-
mnieliśmy o obchodach Dnia Dziecka. Całe słoneczne popo-
łudnie 1 czerwca spędziliśmy na wspólnym świętowaniu  
i relaksie. Z tej okazji wychowawcy świetlicy przygotowali 
dla uczestników zajęć wiele konkurencji i niespodzianek, 
między innymi: malowanie autoportretu z zamkniętymi ocza-
mi, nawlekanie nitki na igłę w rękawicach do spawania, bieg 
z jajkiem na łyżce, łowienie ryb oraz rzuty boczią do celu.  
A na deser delektowaliśmy się lodami.   

Znaleźliśmy także czas na przygotowania do obchodów 
Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2016. Sale naszej 
świetlicy zamieniły się w naszą własną strefę kibica. Własno-
ręcznie wykonaliśmy flagi wszystkich reprezentacji biorą-
cych udział w rozgrywkach oraz projekty koszulek piłkar-
skich, a nasza gazetka przybrała kształt boiska do piłki noż-
nej. Nie zapomnieliśmy również o wykonaniu dekoracji  
w barwach narodowych – wszyscy gorąco kibicujemy biało-
-czerwonym. Istotnym elementem stała się również tabela 
wyników wszystkich meczy – uzupełniana przez nas na bie-

żąco. Pilnej analizie poddane zostały składy drużyn, a niektó-
rzy z nas skład ulubionych reprezentacji znają na pamięć! 
Przy okazji znaleźliśmy czas na zapoznanie się z zasadami 
dobrego kibicowania oraz gry fair play. Europejskie rozgryw-
ki skłoniły nas także do refleksji nad postawami różnych pił-
karzy, tych odnoszących sukcesy i tych ponoszących porażki.

W czasie, gdy uczestnicy zajęć KLUBU PUSZCZA sku-
piali się na nauce i przygotowaniach do Mistrzostw Europy, 
poznańscy podopieczni Fundacji ReStart, (która prowadzi 
nasz KLUB) brali udział w niesamowitym projekcie malowa-
nia przystanków autobusowych na terenie Poznania. Tym 
razem kolorową rewolucję przeszły przystanki przy ulicy 
Kórnickiej. Więcej informacji na temat tej i innych inicjatyw 
Fundacji znaleźć można na stronie internetowej: www.funda-
cjarestart.com oraz na facebooku.

 Kierownik KlUBU PUSZcZA
Justyna walkowiak 

KLUB PUSZCZA MELDUJE
Majowe i czerwcowe zajęcia w KLUBIE PUSZCZA 

w znacznym stopniu poświęciliśmy na naukę. 
W pocie czoła, dosłownie i w przenośni, wspinaliśmy 
się na wyżyny naszych edukacyjnych możliwości. 
Końcówka roku szkolnego to dla nas zawsze czas 
intensywnej nauki, ostatnich poprawek oraz 
przystąpień do ważnych egzaminów. Dla niektórych  
z uczestników zajęć to także czas podjęcia ważnych 
decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjno-
zawodowej.

20 maja Gimnazjum nr 1 obchodziło Dzień Patrona – Alberta Einsteina. Uczniowie zaangażowani byli  
w ciekawe akcje związane z patronem. 

DZIEń PATRONA W GIMNAZJUM NR 1

Między innymi tworzyli dowolną techniką collage przed-
stawiający Alberta Einsteina, odbyły się również konkursy 
polegające na rozwiązaniu problemu fizycznego, wymagające-
go kreatywności, pomysłowości oraz oczywiście wiedzy. 
Wszystkie klasy świetnie poradziły sobie z rozwiązaniem,  
a wyniki przedstawiono z użyciem tablic multimedialnych. 
Uczniowie, chcąc podkreślić fakt obchodzenia Dnia Patrona  
w naszej szkole, niczym w rewolucjach kuchennych Magdy 
Gessler, wyszli na ulice Puszczykowa, częstując przechodniów 
słodką przekąską. Zostało to uwiecznione na zdjęciach, które 
robili fotografowie szkolni, czyli nasi uczniowie, uczęszczają-
cy na kółko fotograficzne. Całość dostępna jest na stronie na-
szej szkoły: www.gimpuszczyk1.pl.  Gimnazjum nr 1
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nowy rozkład jazdY bezPłatnej linii autobusowej nr 695  
Niwka Szpital 08:20 10:25 14:15 15:10
Nadwarciańska 08:22 10:27 14:17 15:12
Dworcowa 08:23 10:28 14:18 15:13
Jastrzębia 04:07 05:11 06:09 06:39 07:28 12:20 16:04 16:39 17:48
Wspólna 04:08 05:12 06:10 06:40 07:29 12:21 16:05 16:40 17:49
ZTM 651 Rondo 
Heigelmanna przyjazd 04.48 06.03 06.33 06.58 07.42 09.12 11.12 12.02 13.02 13.57 14.57 15.47 16.57 18.07

POCIĄG przyjazd 05.42 06.47 07.59 09.09 11.07 11.28 13.17 14.12 15.07 15.59 16.34 17.05 17.43 19.23
Puszczykówko 
dworzec Kolejowy 04:10 05:14 06:12 06:42 07:31 08:25 10:30 12:23 14:20 15:15 16:07 16:42 17:51

Libelta 04:11 05:15 06:13 06:43 07:32 08:26 10:31 12:24 14:21 15:16 16:08 16:43 17:52
Piaskowa 04:13 05:17 06:15 06:45 07:34 08:28 10:33 12:26 14:23 15:18 16:10 16:45 17:54
Rondo Heigelmanna 04:14 05:18 06:16 06:46 07:35 08:29 10:34 12:27 12:42 14:24 15:19 16:11 16:46 17:55
Konwaliowa 04:17 05:21 06:19 06:49 07:38 08:32 10:37 12:30 12:45 14:27 15:22 16:14 16:49 17:58
Pszeniczna 04:18 05:22 06:20 06:50 07:39 08:33 10:38 12:31 12:46 14:28 15:23 16:15 16:50 17:59
Krótka 04:19 05:23 06:21 06:51 07:40 08:34 10:39 12:32 12:47 14:29 15:24 16:16 16:51 18:00
Krzywa 04:22 05:26 06:24 06:54 07:43 08:37 10:42 12:35 12:50 14:32 15:27 16:19 16:54 18:03
Klasztorna 04:25 05:29 06:27 06:57 07:46 08:40 10:45 12:38 12:53 14:35 15:30 16:22 16:57 18:06
Studzienna 04:26 05:30 06:28 06:58 07:47 08:41 10:46 12:39 12:54 14:36 15:31 16:23 16:58 18:07
Kościelna 04:28 05:32 06:30 07:00 07:49 08:43 10:48 12:41 12:56 14:38 15:33 16:25 17:00 18:09
Rondo Heigelmanna 04:29 05:33 06:31 07:01 07:50 08:44 10:49 12:42 12:57 14:39 15:34 16:26 17:01 18:10
Piaskowa 04:30 05:34 06:32 07:02 07:51 08:45 10:50 12:58 14:40 15:35 16:27 17:02 18:11
Libelta 04:32 05:36 06:34 07:04 07:53 08:47 10:52 13:00 14:42 15:37 16:29 17:04 18:13
Puszczykówko 
Dworzec Kolejowy 04:33 05:37 06:35 07:05 07:54 08:48 10:53 13:01 14:43 15:38 16:30 17:05 18:14

POCIĄG odjazd 04.40 05.11 05.44 06.56 07.12 08.01 09.13 10.00 12.02 12.32 13.40 15.11 17.09 18.52
ZTM 651 Rondo  
Heigelmanna odjazd 05.00 05.40 06.44 07.24 07.59 08.49 9.54 10.59 11.54 12.49 13.49 14.39 15.49 16.59 18.29

Wspólna 04:34 05:38 06:36 07:06 10:54 13:02 15:39 16:31 17:06 18:15
Jastrzębia 04:35 05:39 06:37 07:07 10:55 13:03 15:40 16:32 17:07 18:16
Dworcowa 07:56 08:50 14:45
Nadwarciańska 07:57 08:51 14:46
Niwka Szpital 07:59 08:53 14:48

Rozkład jazdy, który opublikowaliśmy w kwietniowym nume-
rze Echa Puszczykowa uległ zmianie, ponieważ PKP zmieniło swój 
rozkład jazdy, a obydwa są ze sobą skorelowane. Wszystko po to, 
by rano wysiadający przy Rondzie F. Heigelmanna oraz przy dwor-
cu kolejowym mogli bez długiego czekania przesiąść się na auto-
bus ZTM linii 651 lub na pociąg jadący do Poznania. Po południu 
ci, którzy wrócą do Puszczykowa z Poznania pociągiem bez cze-
kania mogą wsiąć i dotrzeć, głównie do górnego Puszczykowa. 

Większość kursów odbywać sią będzie na trasie: Jastrzębia, 
Wspólna, Dworzec Kolejowy, Libelta, Piaskowa, Rondo F. He-
igelmanna, Konwaliowa, Pszeniczna, Krótka, Krzywa, Klasztor-
na, Studzienna, Kościelna, Piaskowa, Libelta, Dworzec Kolejo-
wy, Wspólna, Jastrzębia. 

W rozkładzie jazdy zaplanowano także kursy umożliwiające 
dotarcie do i ze szpitala. Autobusy jadące tą trasą nie wjeżdżają 
jednak na ul. Wspólną i Jastrzębią.        red

Od 13 czerwca br. obowiązuje nowy rozkład jazdy bezpłatnej komunikacji miejskiej. Autobusy linii 695 
kursują obecnie wg rozkładu, który publikujemy powyżej. 

PrzYPominamY, że korzYstanie z linii autobusowej nr 695 jest dla wszYstkich 
Pasażerów bezPłatne i nie wYmaga Posiadania żadnego biletu ani legitYmacji.
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nowy rozkład jazdY bezPłatnej linii autobusowej nr 695  
Niwka Szpital 08:20 10:25 14:15 15:10
Nadwarciańska 08:22 10:27 14:17 15:12
Dworcowa 08:23 10:28 14:18 15:13
Jastrzębia 04:07 05:11 06:09 06:39 07:28 12:20 16:04 16:39 17:48
Wspólna 04:08 05:12 06:10 06:40 07:29 12:21 16:05 16:40 17:49
ZTM 651 Rondo 
Heigelmanna przyjazd 04.48 06.03 06.33 06.58 07.42 09.12 11.12 12.02 13.02 13.57 14.57 15.47 16.57 18.07

POCIĄG przyjazd 05.42 06.47 07.59 09.09 11.07 11.28 13.17 14.12 15.07 15.59 16.34 17.05 17.43 19.23
Puszczykówko 
dworzec Kolejowy 04:10 05:14 06:12 06:42 07:31 08:25 10:30 12:23 14:20 15:15 16:07 16:42 17:51

Libelta 04:11 05:15 06:13 06:43 07:32 08:26 10:31 12:24 14:21 15:16 16:08 16:43 17:52
Piaskowa 04:13 05:17 06:15 06:45 07:34 08:28 10:33 12:26 14:23 15:18 16:10 16:45 17:54
Rondo Heigelmanna 04:14 05:18 06:16 06:46 07:35 08:29 10:34 12:27 12:42 14:24 15:19 16:11 16:46 17:55
Konwaliowa 04:17 05:21 06:19 06:49 07:38 08:32 10:37 12:30 12:45 14:27 15:22 16:14 16:49 17:58
Pszeniczna 04:18 05:22 06:20 06:50 07:39 08:33 10:38 12:31 12:46 14:28 15:23 16:15 16:50 17:59
Krótka 04:19 05:23 06:21 06:51 07:40 08:34 10:39 12:32 12:47 14:29 15:24 16:16 16:51 18:00
Krzywa 04:22 05:26 06:24 06:54 07:43 08:37 10:42 12:35 12:50 14:32 15:27 16:19 16:54 18:03
Klasztorna 04:25 05:29 06:27 06:57 07:46 08:40 10:45 12:38 12:53 14:35 15:30 16:22 16:57 18:06
Studzienna 04:26 05:30 06:28 06:58 07:47 08:41 10:46 12:39 12:54 14:36 15:31 16:23 16:58 18:07
Kościelna 04:28 05:32 06:30 07:00 07:49 08:43 10:48 12:41 12:56 14:38 15:33 16:25 17:00 18:09
Rondo Heigelmanna 04:29 05:33 06:31 07:01 07:50 08:44 10:49 12:42 12:57 14:39 15:34 16:26 17:01 18:10
Piaskowa 04:30 05:34 06:32 07:02 07:51 08:45 10:50 12:58 14:40 15:35 16:27 17:02 18:11
Libelta 04:32 05:36 06:34 07:04 07:53 08:47 10:52 13:00 14:42 15:37 16:29 17:04 18:13
Puszczykówko 
Dworzec Kolejowy 04:33 05:37 06:35 07:05 07:54 08:48 10:53 13:01 14:43 15:38 16:30 17:05 18:14

POCIĄG odjazd 04.40 05.11 05.44 06.56 07.12 08.01 09.13 10.00 12.02 12.32 13.40 15.11 17.09 18.52
ZTM 651 Rondo  
Heigelmanna odjazd 05.00 05.40 06.44 07.24 07.59 08.49 9.54 10.59 11.54 12.49 13.49 14.39 15.49 16.59 18.29

Wspólna 04:34 05:38 06:36 07:06 10:54 13:02 15:39 16:31 17:06 18:15
Jastrzębia 04:35 05:39 06:37 07:07 10:55 13:03 15:40 16:32 17:07 18:16
Dworcowa 07:56 08:50 14:45
Nadwarciańska 07:57 08:51 14:46
Niwka Szpital 07:59 08:53 14:48

Bursztynowe Sarbinowo 

W maju 46-osobowa grupa puszczykowskich seniorów 
przebywała nad Bałtykiem. Zakwaterowani zostali w Ośrod-
ku Wypoczynkowym „Bursztynowy Brzeg” w Sarbinowie. 
Największą atrakcją tej miejscowości jest ponad kilometro-
wa, promenada, biegnąca wzdłuż pięknej nadmorskiej i czy-
stej plaży. Wzdłuż promenady ustawione są wygodne ławecz-
ki, na których seniorzy znajdowali odpoczynek i relaks. Po-
pularne były spacery promenadą, bądź marsze plażą, podczas 
których można było dotlenić się czystym morskim powie-
trzem i napawać się widokami wschodu i zachodu słońca. 

Właściciele ośrodka nie szczędzili uczestnikom atrakcji. 
Bogate we wrażenia były wycieczki do Dobrzycy, z unikato-
wymi ogrodami tematycznymi oraz wyjazd najstarszych se-
niorów odpowiednio przystosowanym meleksem, zwanym 
„ciuchcią”, do odległych o ok. 5 km. Gąsek, gdzie znajduje 
się 50. metrowa latarnia morska. Seniorzy nie tylko spacero-
wali, ale również doskonale się bawili na dwóch wieczorkach 

tanecznych, pełnych dobrego humoru i skocznej muzyki. Nie-
zapomniane zostanie ognisko zorganizowane i ufundowane 
przez właścicielkę „Bursztynowego brzegu”. Były pieczone 
kiełbaski, rytmiczna muzyka i tańce wokół ogniska. 

Niezwykłą aktywnością ruchową wykazała się nasza ko-
leżanka Halina Namysł, która mobilizowała całą grupę do 
gimnastyki porannej nad brzegiem morza oraz do maszero-
wania z kijkami Nordic Walking. 

29 maja, po 10. dniowym solidnym wypoczynku w Sar-
binowie, z „naładowanymi akumulatorami” cała grupa na-
szych seniorów pełna sił wróciła do czekających ich w Pusz-
czykowie obowiązków. 

Obie imprezy były możliwe dzięki dotacjom Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie i Oddz. Rejonowego P.Z.E.R.i I 
w Puszczykowie. W imieniu wszystkich uczestników ser-
decznie dziękujemy.

halina Damacka, członek Komisji Kultury i Zago-
spodarowania wolnego czasu P.Z.E.r. i I.

KRONIKA PZERiI

Teatr Muzyczny

24 maja i 4 czerwca 2016 r. ogółem 75. seniorów obejrza-
ło w Teatrze Muzycznym w Poznaniu „Księżniczkę czarda-
sza” Imre Kálmána w reż. Grzegorza Chrapkiewicza. Wśród 
gości na widowni obecna była śpiewaczka operetkowa, Irena 
Szulc-Kruk, która rozpoczęła swoją pracę artystyczną  
w Operetce poznańskiej dokładnie 60 lat temu. Widzowie 
powitali ją gromkimi brawami. 

Jubileuszowy spektakl „Księżniczki czardasza” nieco od-
biega od klasycznej koncepcji muzycznej dzieła Kálmána, od 
lekkiej muzyki, łatwej historii, bogatej scenografii i barw-
nych, pełnych piór oraz tiuli kostiumów. Powstał spektakl 
niezwykle współczesny, tak pod względem scenograficznym, 
muzycznym, jak i kostiumowym. Starszą część widowni, 
przyzwyczajoną do łatwo wpadających w ucho melodii, nie-
co szokowały zagrane i zaśpiewane w wersji swingowej tak 

znane arie, jak: „W rytm walczyka” i „Bo to jest miłość, ta 
głupia miłość”,.   

Opinie naszych seniorów na przerwach i po spektaklu 
były podzielone. Jednym, nowa wersja bardziej przypadła do 
gustu, a sympatykom klasycznego repertuaru bardziej odpo-
wiadałaby oryginalna wersja. Obie te grupy połączył w swo-
ich opiniach zespół tancerzy, wykonujących dynamiczne 
układy taneczne, ognisty czardasz w ostatnim akcie spekta-
klu, oraz niezwykle melodyjna muzyka do operetki Kalmana, 
w  k tó r e j  p r zebó j  gon i  p r zebó j .  Każdy  zna l az ł  
w tym spektaklu coś dla siebie. Owacjami, na stojąco, po-
dziękowano wykonawcom i reżyserowi za niezwykłe wido-
wisko.

Nina Kubzdela
Sekretarz Zarządu Oddziału rejonowego

PZEriI w Puszczykowie
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W maju, w budynku Biblioteki prezentowaliśmy prace plastyczne Zuzanny Ptak, 
uczennicy kl. IIc oraz jej brata Igora ucznia kl. IVc SP2 w Puszczykowie. Zuzanna 

zainspirowana zmieniającymi się kolorami czterech pór roku stworzyła kompozycje 
kwiatowe, posługując się różnymi technikami. 

Odwaga z jaką zestawiała kolory i kształty budziła zachwyt oglądających. Igor w swoich pra-
cach prezentował bardzo dojrzałe podejście do tematu jaki sobie wybrał. Jego prace cechowała 
staranność, dbałość o doskonałą kompozycję i tworzenie trójwymiaru. W czerwcu mamy przyjem-
ność zaprosić Państwa na wystawę prac uczennic kl. V SP2 Dominiki Gawrońskiej i Heleny Świa-
towy (na zdjęciu). Patrząc na prace młodych autorek jesteśmy pewni, że każdy znajdzie tu dla 
siebie coś, co go przyciągnie zewnętrznym pięknem, bądź zachęci do głębszych przemyśleń.

W Bibliotece pojawiła się także nietypowa praca plastyczna – historia obrazkowa Natalii Rzep-
czyńskiej inspirowana książką z 1949 r. „Łysy Boczek” Witalija Bianki. Kim był Łysy Boczek? 
Odpowiedź znajdziecie Państwo w Bibliotece. Zapraszamy!                                           BM cAK 

KWIATY CZTERECH PóR ROKU

lesen gehen...
Maja Szklarska, uczennica Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina zajęła 
II miejsce, podczas IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Pięknego 
Czytania „Lesen gehen...” dla szkół gimnazjalnych. Maja czytając 
wybrane wcześniej wiersze – „Heidenröslein” oraz „Tierische 
Freundschaften” zmierzyła się z ponad czterdziestoma innymi 
uczestnikami tego konkursu. Czytelnicza rywalizacja odbyła się 7 maja 
br. w Collegium Novum Uniwersytetu Adama Mickiewicza  
w Poznaniu. Jest to konkurs organizowany przez Polskie 
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz Bibliotekę 
Niemiecką Goethe Institut i polega na jak najlepszym zaprezentowaniu 
dwóch utworów lirycznych w formie czytanej. Serdecznie gratulujemy 
Mai oraz nauczycielce języka niemieckiego z Gimnazjum nr 1 – Pani 
Beacie Łukowiak, która wspierała Maję w przygotowaniach do 
konkursu.                                    gimnazjum nr 1 w Puszczykowie

MALUChEM DO WłADYWOSTOKU
4 czerwca Arkady Paweł Fiedler kolejny raz wystartował spod Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie 

w podróż. Tym razem swoim zielonym Maluchem postanowił dojechać do Władywostoku. 
Licząca 17 tys. km wyprawa wiedzie z Puszczykowa do Włady-

wostoku przez Turcję, Gruzję, Azerbejdżan, Uzbekistan, Tadżyki-
stan, Kirgistan, Kazachstan, Mongolię i Rosję. Podróżnik jedzie tym 
samym pojazdem, którym przemierzył Afrykę. Auto przeszło kilka 
napraw blacharsko-lakierniczych, ma nowe zawieszenie i hamulce, 
nowy silnik.

 – Zdecydowałem się także na wymianę siedzenia kierowcy. Po-
dróż przez Afrykę na seryjnym fotelu była prawdziwą mordęgą – mó-
wił tuż przed odjazdem Arkady P. Fiedler. 

Przypomnijmy, że w 2014 r. Arkady Paweł Fiedler, wnuk podróż-
nika i pisarza Arkadego Fiedlera przemierzył już maluchem, którego 
nazwał Zieloną bestią Afrykę od Egiptu do RPA. Kilka dni przed 
wyjazdem do Władywostoku ukazała się książka „Maluchem przez 
Afrykę”, opisująca wyprawę przez Czarny Ląd.                           red
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masowe czYtanie 
10 czerwca br. uczniowie z całej Polski zebrali 
się w swoich szkołach i czytali – każdy to, na co 
miał ochotę. Uczniowie Gimnazjum nr 2  
w Puszczykowie również przyłączyli się do tej 
akcji, biorąc tym samym udział w REKORDZIE 
CZYTANIA W JEDNYM MOMENCIE.          red

deustch ist easY
Wiktoria Błocka uczennica klasy IIIa Gimnazjum nr 1 
zajęła VII miejsce w finale konkursu „Deustch ist easy”. 
Jako jedna z piętnastu najlepszych uczestników 
przedstawiła prezentację na temat swojego hobby  
i spędzania czasu wolnego. Ponadto musiała 
odpowiedzieć na jedno z wylosowanych pytań. 
Wcześniej Wiktoria razem z Weroniką Matuszak (kl. IIIa)  
i Szymonem Bogackim (kl. IIIa) (na zdjęciu obok), walczyli 
w Kościanie, gdzie odbył się pierwszy etap tego konkursu 
dla gimnazjalistów. W konkursie, w którym trzeba było 
wykazać się szerokim zakresem wiedzy, wzięło udział 
kilkadziesiąt osób. Uczestnikom Gimnazjum nr 1  
w przygotowaniach pomagała nauczycielka języka 
niemieckiego, pani Beata Łukowiak.                             red

Świeczki żelowe, tańce z regionu Śląska, lekcja 
języka polskiego i plastyki z autorką książek – to 

zajęcia, które urozmaiciły proces edukacji uczniów 
klas I-III w SP nr 1. 

Uczniowie najpierw poznali bardzo ciekawą postać – La-
melię Szczęśliwą i jej historię, którą przedstawiła Joanna 
Krzyżanek – autorka książek dla dzieci. Jej obecność w szko-
le wprawiała w atmosferę ciepła, spokoju, każdy z zapartym 
tchem słuchał opowieści pani Joanny, która przeniosła dzieci 
w świat bajki. Niektóre z jej opowiadań są pachnące, a do-
kładnie kartki w książkach mają różne zapachy – czekolada, 
truskawka, limonka..., aż ma się ochotę je czytać.

Ze świata książek uczniowie udali się do świata sztuki ar-
tystycznej. Kolejny raz rozwijali swoje zdolności twórcze, bio-
rąc udział w zajęciach kreatywno-edukacyjnych. Własnoręcz-
nie wykonane świeczki stały się prezentem na Dzień Mamy. 

Uczniowie nie zapominają o aktywności fizycznej. Tym 
razem w celu poprawienia kondycji uczyli się tańców śląskich 
z zespołem tańca z AWF Poznań. Dodatkowo poznali kilka 

szczegółów dotyczących garderoby damskiej i męskiej stroju 
folklorystycznego z regionu Śląska oraz przyjrzeli się z bliska 
jak wygląda węgiel – symbol każdej kopalni.

Anita chorążkiewicz-Sowa

LEKCJE INNE NIż ZAZWYCZAJ
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Nasz czarodziejski piknik obfitował w szereg atrakcji. 
Dzieci brały udział w warsztatach tematycznych: tworzyły 
papierowe koguciki, świece żelowe, drewniane ramki, ludo-
we korale oraz baloniki-zwierzaki. Bawiły się ruchomym 
piaskiem oraz budowały wymyślne konstrukcje z klocków. 

Przy staropolskim stole można było skosztować przygo-
towane przez nas przepyszne dania, wśród nich gzik, smalec, 
ogórki małosolne, ciasta i kompot. Można było również za-
kupić ciekawe książki przy stoisku wydawnictwa Publicat.  
A przy wejściu do przedszkola czekała na nas przejażdżka 
bryczką oraz bańki mydlane, tor przeszkód Akademii Reksia 
i dmuchane zamki! Dla ochłody były i smakowite lody. 

Jednocześnie spotkanie było okazją do podsumowania 
dotychczasowych działań projektu Puszczykowo – Strefa 
Edukacyjna, złożenia podziękowań na ręce partnerów oraz 
zaproszenia do dalszej współpracy. Nasze wspólne inicjatywy 

mają sens, gdy budzą w dzieciach radość, zaciekawienie 
światem i harmonijny rozwój!

Przedszkole Publiczne czarodziejski Zamek w Pusz-
czykowie

DZIEń DZIECKA W CZARODZIEJSKIM ZAMKU!
W przepiękne popołudnie 1 czerwca w Przedszkolu Publicznym Czarodziejski Zamek  

w Puszczykowie uroczyście obchodziliśmy Dzień Dziecka. Z okazji tego święta zorganizowaliśmy dla 
puszczykowskich dzieci pełen niezwykłości Piknik Naukowy. honorowy patronat nad imprezą objął Pan 
Burmistrz Andrzej Balcerek.

W listopadzie gościliśmy panów Dariusza Preislera i Micha-
ła Filipiaka podczas spotkania autorskiego „Tenisowe przygody 
Radka i Kuby”, którego celem było promowanie wśród dzieci 
czytelnictwa i wspieranie kultury fizycznej.

W grudniu zorganizowaliśmy magiczne spotkanie mikołajko-
we dla puszczykowskich dzieci, podczas którego obejrzeliśmy 
jasełka w wykonaniu dzieci z naszego przedszkola, zostaliśmy 
obdarowani przez Świętego Mikołaja, kosztowaliśmy świąteczne 
smakołyki, podzieliliśmy się opłatkiem oraz wspólnie kolędowa-
liśmy w atmosferze życzliwości. 

W lutym gościliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1  
w Puszczykowie, które czytały bajki swoim młodszym koleżankom 
i kolegom z przedszkola, aby krzewić wśród nich pasję czytania.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  
w Puszczykowie zaowocowała projektem „Świadomy rodzic to 
ja”, który rozpoczął się w marcu, a którego celem było wspiera-
nie rodziców w procesie wychowania dzieci. 

W ramach tej inicjatywy zorganizowaliśmy trzy spotkania 

psycho-edukacyjne dla rodziców, które w najbliższym czasie 
będą podsumowane warsztatami. 

W Dniu Dziecka spotkaliśmy się na Pikniku Naukowym (art. 
wyżej). 

W tym miesiącu zaczynamy dwujęzyczny projekt edukacyjny 
„Zaczarowany las”/„Enchanted Forest”, którego celem jest 
wspieranie świadomości ekologicznej, kreatywnego ruchu i po-
staw twórczych wśród dzieci. Zajęcia i zabawy będą prowadzone 
w językach polskim i angielskim, aby rozbudzać w dzieciach 
motywację do nauki języka obcego oraz zaciekawić je użyciem 
tego języka w naturalnych warunkach. 

Z serdecznymi podziękowaniami dla pana Burmistrza i part-
nerów projektu, z życzeniami dobrego letniego wypoczynku dla 
dzieci i ich rodzin oraz z głową pełną pomysłów na kolejny rok, 
zapraszamy do współpracy. Zatem do rychłego zobaczenia we 
wrześniu!

Przedszkole Publiczne czarodziejski Zamek w Puszczykowie

Puszczykowo – Strefa Edukacyjna to projekt, który zainicjowaliśmy w Przedszkolu 
Publicznym Czarodziejski Zamek w Puszczykowie, a który gromadzi różne instytucje  

z naszego miasta wokół idei wpierania szeroko rozumianego rozwoju dzieci. W październiku 
2015 r. rozpoczęliśmy nasz projekt spotkaniem inauguracyjnym, podczas którego Burmistrz 
Andrzej Balcerek okazał swe wsparcie i życzliwość obejmując nad nim honorowy patronat. 
Koniec roku szkolnego to doskonała okazja do podsumowań oraz podziękowań. 

PUSZCZYKOWO – STREFA EDUKACYJNA



www.puszczykowo.pl  czerwiec 2016Echo Puszczykowa 25

informacje

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  
terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18. 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  
z 2016r, poz. 778) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353), za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Puszczykowa Uchwały Nr 131/16/VII  z dnia 24 maja 2016 r. o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie 
Puszczykowo Stare, arkusze 1 – 18.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie  
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo w terminie do dnia 12.08.2016 r. Z niezbędną 
dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Miejski w Puszczykowie 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,  
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r, poz. 262 ze zmianami) na 
adres Urzędu Miejskiego w Puszczykowie ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo do dnia 12.08.2016 r. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa. Uwagi lub wnioski złożone 
po upływie ww. terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Sol-
skiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 – w dwóch etapach: A i B

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) (w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 października 2010 r.) w związku z przepisem art.  
4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), art. 39 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 353) oraz uchwały Nr 179/09/V 
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 1 kwietnia 2009 r. 

Zawiadamiam: o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, 
ark. 2, 3 – w dwóch etapach: A i B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11.07.2016 r. do 8.08.2016 r,  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Z projektem w.wym. planu miejscowego można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Pusz-
czykowa, znajdującego się na stronie internetowej miasta Puszczykowa www.puszczykowo.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4.08.2016 r.  
o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
29.08.2016 r. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Miejskiego w Puszczy-
kowie przy ul. Podleśnej 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.08.2016 r.

 BUrMISTrZ MIASTA PUSZcZYKOwA

 BUrMISTrZ MIASTA PUSZcZYKOwA

OGłOSZENIE BUrMISTrZA MIASTA PUSZcZYKOwA
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OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA
informacje

21maja 2016 r. odbyła się Pierwsza Olimpiada 
Przedszkolaka na Nowym Osiedlu.  

W konkursach i zabawach brali udział i świetnie się 
bawili, zarówno rodzice, jak i dzieci. 

Celem olimpiady było propagowanie zdrowego stylu życia 
poprzez aktywne spędzanie czasu, rozwijanie sprawności fi-
zycznej i odporności psychicznej dzieci, wdrażanie do prze-
strzegania reguł w zawodach sportowych, integrowanie dzieci 
z poszczególnych grup przedszkolnych. 

Mam nadzieję, że Olimpiada Przedszkolaka będzie już co-
roczną imprezą dla wszystkich zarówno dużych, jak i małych. 
Chciałabym bardzo podziękować pani Katarzynie Przbylskiej, 
dyrektor Przedszkola Chatka Kubusia Puchatka, dzięki której 
animatorki: Dorota Bartnik, Maria Blaszka, Aleksandra Sawa-
la, Ewelina Bogusławska, Monika Chrost Dzwończk, Natalia Klupś fantastycznie poprowadziły i zorganizowały zabawy. 
Dziękuje panu Kazimierzowi Dolczewskiemu za pomoc i przygotowanie sprzętu. Dziękuję wszystkim za wspaniałą zabawę 
i szkoda, że termin Olimpiady Przedszkolaka pokrył się z terminem 40-lecia Przedszkola Leśni Przyjaciele. 

Do zobaczenia za rok. Ala Brączkowska 

SAMOOBRONA – WAżNA SPRAWA!
Za nami już pierwsza odsłona warsztatów z samoobrony dla kobiet. 11 czerwca br., 

podczas sobotnich zajęć, uczestniczki mogły dowiedzieć się jak zadbać o swoje bezpie-
czeństwo oraz jak bronić się w razie ataku lub jak postępować, by oswobodzić się  
z uścisku napastnika. Podczas zajęć prowadzący posługiwał się elementami systemu 
walki krav maga – wykorzystującego naturalne odruchy obronne człowieka. 

Z uwagi na zainteresowanie stałymi kursami samoobrony dla kobiet Biblioteka już 
teraz będzie zbierać zapisy od chętnych na takie zajęcia. Kurs rozpocząłby się we wrze-
śniu, obejmowałby cotygodniowe 1,5 godzinne zajęcia, koszt to około 60 zł miesięcznie. 
Szczegółowy termin zajęć zostanie ustalony z chętnymi osobami po zebraniu minimum 
10 zgłoszeń. 

Zajęcia poprowadzi Paweł Nawrot – dyplomowany instruktor krav maga, samoobro-
ny oraz taktyki i technik interwencyjnych. Zapisy pod nr telefonu 61 8 194 649 oraz  
w Bibliotece Miejskiej.                                                                                              BMcAK

Naucz   się   kaligrafować
Do 20 lipca br. można zgłosić się na wakacyjny kurs kaligrafii i liternictwa. Warsztaty kierowa-

ne są do gimnazjalistów, uczniów szkół średnich oraz studentów. Limit grupy: 13 osób. Zajęcia 
rozpoczną się 23 lipca 2016 r. (pod warunkiem zebrania grupy). Warsztaty, które będą odbywały 
się w sali plastycznej Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie ul. Wysoka 1,. Puszczykowo, w środę  
i sobotę w godz. 10.00-17.00. Poprowadzi je Anna Czul.  

Organizatorzy zapewniają wszelkie materiały, napoje oraz słodkie przekąski. Zapisy pod  
nr tel. 61 8 194 649 lub w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie. Koszt: 70 zł od osoby. 
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„W piekle eboli” wydana przez Wy-
dawnictwo Bernardinum to wstrząsająca 
opowieść o Afryce Zachodniej ogarnię-
tej epidemią tej straszliwej choroby. Jak 
mówili podczas uroczystości państwo 
Biedzcy, to była ich najtrudniejsza z od-
bytych kiedykolwiek wypraw. Takie 
zdanie rozpoczyna również książkę. Ta-
deusz Biedzki wyruszył do Afryki Za-
chodniej wraz z żoną w czasie, gdy 
śmiertelna epidemia osiągała tam apo-
geum, a ich opowieść jest pierwszą  
w świecie szczegółową relacją z tamte-
go regionu Afryki, po zapoczątkowanej 
w grudniu 2013 roku epidemii eboli. 

Małżeństwo Biedzkich podróżowało 
przez takie kraje jak: Gwinea, Sierra Le-
one i Liberia. Książka ilustrowana wspaniałymi fotografiami przybliża nam mieszkańców Zachodniej Afryki i pozwala do-
strzec szokujące momentami różnice kulturowe. Państwo Biedzcy opisali m.in jak uczestniczyli w ofierze animistów, słucha-
li opowieści o zabijaniu dzieci i robieniu z nich lekarstw, przedzierali się przez dżunglę i nielegalnie przekraczali granice. 

Zgodnie z tradycją laureaci przywieźli też do Muzeum swój podarunek. W tym roku był to przepiękny, oczywiście wyko-
nany ręcznie, bukłak na wodę. 

Nagroda Bursztynowego Motyla została wręczona dwudziesty pierwszy raz. Wcześniej otrzymali ją tak znani podróżnicy 
jak: Stanisław Szwarc-Bronikowski, Marek Kamiński, Ryszard Kapuściński, Elżbieta Dzikowska, Martyna Wojciechowska 
i wielu innych. Nagrodę przyznaje kapituła w skład, której wchodzi również Arkady Radosław Fiedler, syn znanego podróż-
nika. Jak powiedział po wręczeniu nagrody jednym z powodów, dla których kapituła wyróżniła tę książkę jest poruszana  
w niej tematyka. Autor w bardzo przystępny sposób opisał w niej zmiany zachodzące w Afryce Zachodniej i jej mieszkańcach 
pod wpływem zagrożenia. Jurorów urzekła też odwaga podróżników, którzy jechali śladami eboli ryzykując swoje życie.                
                                                                                                                                                                                                 red

BURSZTYNOWY MOTYL ZA „W PIEKLE EBOLI”
Tadeusz Biedzki – autor książki „W piekle eboli” to tegoroczny laureat prestiżowej nagrody Bursztynowego 

Motyla przyznawanej za najlepszą książkę podróżniczą roku. Pisarz i podróżnik odebrał ją wraz ze swoja 
żoną Wandą w Puszczykowie, w Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera.

monotYPie i inne kartY Pamięci
„Monotypie i inne karty pamięci” tak zatytułowana 
została wystawa prac Anny Foryckiej – 
Putiatyckiej, której wernisaż odbył się 21 maja br. 
w budynku CAK przy ul. Wysokiej 1. Pełne 
ekspresji dzieła były chętnie omawiane przez 
samą autorkę podczas przygotowanego przez BM 
CAK wernisażu. Spotkanie skłaniało nie tylko do 
rozmów o sztuce, ale i o Puszczykowie, z którego 
pani Anna pochodzi. Dziękujemy autorce za chęć 
podzielenia się z nami swoją twórczością. To 
właśnie dzięki wspaniałym artystom budynek CAK 
zamienia się, co pewien czas, w prawdziwą 
galerię sztuki.                                          BmcaK
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Jednorazowo warsztaty trwać będą do 2,5 godzin zegarowych.
Dla uczestników zapewniamy materiały, drobny poczęstunek oraz wodę i inne napoje.
Warsztaty prowadzić będą pracownicy Biblioteki.
Jednorazowo w warsztatach może uczestniczyć 20 dzieci, decyduje kolejność przybycia na miejsce – Biblioteka nie 

przewiduje możliwości wcześniejszych zapisów dzieci. 
Każde z zajęć stanowi zamkniętą całość, co pozwala uczestnikom na wybranie konkretnych warsztatów, bez koniecz-

ności uczestniczenia w całym cyklu. Zajęcia obejmują część teoretyczną oraz praktyczną, podczas której uczestnicy 
wykonywać będą zadaną pracę plastyczną.

Wakacje 2016 

W BIBLIOTECE ZNAJDZIESZ WSZYSTKO
W tym roku Biblioteka Miejska proponuje serię bezpłatnych, letnich warsztatów dla dzieci w wieku od  

5 do 12 lat (dzieci w wieku 5 lat zapraszamy na zajęcia z opiekunem, dzieci od 6 roku życia mogą 
pozostać w Bibliotece same po podpisaniu przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na uczestnictwo  
w warsztatach).

4-8 LIPCA godz. 10.00-12.30

Cykl: „Malowane muzyką” - warsztaty inspirowane  koncertem 
„Obrazki z wystawy” Modesta Musgorskiego w wykonaniu  
Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod batutą 
dyrygent Anny Duczmal-Mróz.

11-15 LIPCA godz. 10.00-12.30
Cykl: „Baśnie, mity i legendy z czterech stron świata” – wśród nich 
opowieści z Indii, Japonii, Peru, Kamerunu i nie tylko.

18-22 LIPCA godz. 10.00-12.30
Cykl: „Poznaję polskie tajemnice” – polskie legendy z różnych 
regionów naszego kraju.

25-29 LIPCA godz. 10.00-12.30
Cykl: „Książką po mapie” – spotkania poświęcone różnym 
gatunkom literackim, pisarzom i ilustratorom.

Dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat Biblioteka oferuje wspólne wakacyjne czytanie opowiadanie bajek, zabawy pla-
styczne oraz różne ciekawe zadania. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, czas trwania około 45 minut. Dzieci 
zapraszamy wraz z rodzicami.

1 1 lipca /piątek/ godz. 14.00-14.45 „Psy i pieski”

2 7 lipca /czwartek/ godz. 16.00-16.45 „Gra muzyka”

3 14 lipca /czwartek/ godz. 16.00-16.45 „W ogrodzie”

4 21 lipca /czwartek/ godz. 16.00-16.45 „Podróże małe i duże”

5 28 lipca /czwartek/ godz. 16.00-16.45 „W kosmosie”

Poza bezpłatnymi warsztatami Biblioteka podczas wakacji oferować będzie płatne atrakcje, 
o których można przeczytać na plakatach w tym wydaniu „Echa Puszczykowa”.

ZAPRASZAMY!

NASZE WARSZTATY
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Zmagania na Mistrzostwach Polski zaczęli młodzicy, 
którzy startowali w odległych Suwałkach. Już samo za-
kwalifikowanie do 32. najlepszych singlistów i 24. par 
deblowych było nie lada sukcesem. Kajtek Jeziak po 
pierwszej rundzie trafił na turniejową „dwójkę” i zakoń-
czył start w „szesnastce”. Debel W. Pawlik i K. Kędziora 
niestety nie przebrnęli przez pierwszą rundę i po wyrów-
nanym spotkaniu odpadli z turnieju. Tydzień później  
w podwrocławskich Kobierzycach  rywalizowali młodzi-
cy młodsi, gdzie debel K. Standar i K. Mikołajczak po 
3-setowym pojedynku przegrali z parą ze Sławna. 

Młodzicy zakończyli sezon Międzywojewódzkimi 
Mistrzostwami Młodzików, gdzie podwójny złoty medal 
zdobył Kajetan Jeziak, deklasując rywali. Kajtek wy-
grał w singlu oraz w grze mieszanej w parze  
z zawodniczką z Przeźmierowa. Świetnie 
spisał się też debel Wojtek Pawlik/
Kuba Kędziora, który zdobył pierw-
sze miejsce i złoty medal. Kuba 
Kędziora dorzucił jeszcze brązo-
wy medal w grze singlowej. 
Wojtek odpadł w ćwierćfinale. 
Bardzo dobrze zaprezentowali 
się Kuba Standar i Kuba Mi-
kołajczak, którzy zrewanżo-
wali się zawodnikom ze Sław-
na za porażkę na Mistrzo-
stwach Polski i po trzysetowym 
pojedynku awansowal i  do 
ćwierćfinału. W klasyfikacji klu-

bowej PTS zajął wysokie drugie miejsce 
co bardzo dobrze prognozuje na kolej-

ny sezon.
Bardzo dobrze prezentowali się 

również amatorzy, którzy z powo-
dzeniem startowali w turniejach 
wojewódzkich oraz VI Mistrzo-
stwach Polski Amatorów. Mateusz 
Wilczek wygrał turniej w poznań-
skiej Arenie zdobywając Puchar 

Areny!!! Brąz zdobył Przemo Jana-
szek. Tydzień później panowie wy-

brali się do Lubniewic na VI Mistrzo-
stwa Polski Amatorów, z których wrócili 

ze złotym i srebrnym medalem. Po zaciętym 
finale Mistrzostwo Polski zdobył Przemo Jana-

szek, a Vicemistrzostwo Polski przypadło Mateuszowi 
Wilczkowi.

Ostatnim startem dla Puszczykowskich badmintonistów 
były Mistrzostwa Polski Seniorów, które odbyły się  
w Gdańsku w dniach 3-5 czerwca 2016 r. Do Gdańska po-
jechali trenerzy sekcji: Kasia Kistowska i Kuba Janaszek. 
W grze mieszanej nasza para zdobyła brązowy medal nie-
znacznie ulegając w półfinale przyszłym triumfatorom tur-
nieju. W singlu Kubie nie udało się obronić tytułu Mistrza 
Polski zdobytego rok temu i musiał się zadowolić brązo-
wym medalem.

Obecnie zawodnicy są w okresie roztrenowania, a już 
w wakacje czeka ich obóz kondycyjno-techniczny  
w Szklarskiej Porębie.                                                  PTS

SZCZęŚLIWA KOńCóWKA SEZONU
Bardzo intensywny okres przeżywali badmintoniści PTS Puszczykowo. Maj i czerwiec to miesiące 

najważniejszych imprez w sezonie. 
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– Turniej eliminacyjny planowany na 48 zawodniczek 
zgromadził na starcie tylko 25. Martwi mała ilość dziewcząt 
biorących udział, ponieważ główną intencją cyklu turniejów 
(Warszawa, Szczawno Zdrój, Puszczykowo) był start umożli-
wiający kontakt z zagranicznymi zawodniczkami i możliwość 
zdobycia pierwszych punktów do rankingi WTA. Na osiem 
miejsc gwarantujących udział w turnieju głównym zakwalifi-
kowało się 7, co należy uznać za duży sukces – mówi Henryk 
Gawlak dyrektor Turnieju. 

Turniej główny zgromadził na starcie 32 zawodniczki  
w tym 17 Polek. Z numerem pierwszym zagrała Czeszka Ma-
rie Bouzkova (282 na liście WTA), natomiast turniejową 
dwójką była Katarzyna Kawa (293 na WTA) z Akademii Te-
nisowej Angelique Kerber z Puszczykowa. Do ćwierćfinału 
awansowały: Katarzyna Kubicz po pokonaniu Weroniki Fo-
ryś oraz Katarzyna Kawa, która wygrała z Niemką Aliną We-
ssel. K. Kawa po pokonaniu w ćwierćfinale reprezentantki 
Czech Anny Slovakovej, w półfinale przegrała po bardzo 
zaciętym i stojącym na dobrym poziomie meczu z Rosjanką 
Valerią Savinykh, mając w trzecim secie przy stanie 6/5 trzy 
piłki meczowe. W niedzielnym finale rozegranym 12 czerwca 
zagrały więc, M Bouzkova i V. Savinykh. Po bardzo dobrym 
meczu, 2:0 wygrała Bouzkova – 17-letnia zawodniczka, któ-
ra w 2014 roku tryumfowała w juniorskim turnieju US-Open. 

W grze deblowej w finale zagrały turniejowa jedynka Ka-
tarzyna Kawa/Olga Brózda reprezentantki Akademii Teniso-
wej Angelique Kerber, które uległy parze polsko-rosyjskiej 
Jasmina Weronika Foryś/Valerii Savinykh.

W turnieju zagrały zawodniczki z 12 krajów, cztery 

zawodniczki polskie zdobyły pierwsze punkty do klasyfikacji 
WTA: Katarzyna Kubicz, Paulina Jastrzębska, Elżbieta Iwa-
niuk, Julia Przybylska. Sędzią naczelnym była Anna Wagner. 

Patronat tytularny nad Angie Cup objął Powiat Poznański.

PUChAR ANGIE 2016 CUP DLA MARIE BOUZKOVEJ
Maraton tenisowy w Akademii Tenisowej Angelique Kerber w Puszczykowie Powiat Poznański  

II Międzynarodowe Mistrzostwa Kobiet w Tenisie dobiegł końca. Turniej wygrała Katarzyna Kubicz (AZS 
łódź), pokonując Joannę Zawadzką (UKS ACT Sport Tarnów). 

Uczestnicy zawodów wędkarskich zorganizowanych przez wędkarzy z Koła PZW nr 41 przy Urzędzie Miejskim  
w Puszczykowie z okazji Dnia Dziecka

Czeszka Marie Bouzkowa (z lewej) po trzygodzinnej 
walce pokonała w finale turnieju głównego Rosjankę 
Valerią Savinykh.



DZIEń DZIECKA 2016 

Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji, zarówno sportowych, 
jak i związanych ze sztuką. Animatorzy nie pozwolili dzieciom 
się nudzić, na boiskach wciąż działy się ciekawe rzeczy. Moż-
na było tańczyć, spróbować swoich sił na grupowych nartach, 
równoważni, puszczać olbrzymie bańki mydlane czy zrobić 
sobie śmieszne zdjęcia w Wesołej Fotobudce. 

Dziękujemy serdecznie sponsorom, firmie CLK Moto Se-
rvis – rejestracja pojazdów za kolorowe kule oraz wszystkim, 
którzy włączyli się w organizację tego wydarzenia. Dzięki 
Wam w niedzielę królowała dziecięca radość, piękne uśmiechy  
i wspaniała zabawa.                                                             red

Cztery godziny wspaniałej zabawy – tak najkrócej można opisać Dzień Dziecka zorganizowany 29 maja br. dla 
najmłodszych mieszkańców naszego miasta.  Podobnie jak w minionych latach organizatorami imprezy byli: 

Centrum Animacji Sportu, Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury im. M. Musierowicz oraz Urząd Miejski.
Puszczykowa.
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