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Kino Letnie Na Rynku ! 
BIBLIOTEKA MIEJSKA  

ZAPRASZA  
 

26 sierpnia 2016r. /piątek/  
21.30 

TURBO  (2013) 
 Bajka  

23.00 

  Batman - Mroczny Rycerz  (2008) 

                           

Prosimy o zabranie własnych siedzisk 

W razie niepogody seans może zostać odwołany 
Zapraszamy 

 
ORGANIZATOR: Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie 

 
 

 
 

NAUKA PODSTAW TAŃCA TOWARZYSKIEGO 
SAMBA, CHACHA, RUMBA, JIVE, SALSA 

/ KURS DLA MŁODZIEŻY / 
 

Prowadzący: Mikołaj Danielewicz - Mistrzowska klasa krajowa A w tańcach latynoamerykańskich, 
                                mistrz okręgu wielkopolskiego 2016 
Termin zajęć: od 08.08 do 12.08.2016 godz. 11:00 do 13:00 
Miejsce: Sala Taneczna,  BMCAK, ul. Wysoka 1, Puszczykowo 
Zapisy: Biblioteka Miejska  im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie, tel. 61-8194- 649 

Koszt: 100 zł od osoby, płatność w Bibliotece /ul. Rynek 15/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZAPRASZAMY 
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Najpóźniej w połowie sierpnia br. na Rynku w Pusz-
czykowie zacznie obowiązywać nowa organizacja ru-
chu. Największą, wprowadzoną zmianą jest utworzenie 
na całym obszarze Rynku strefy zamieszkania. Zgodnie 
z przepisami w strefie zamieszkania, pieszy może się 
poruszać swobodnie po całej, udostępnionej do użytku 
publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed po-
jazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym 
wypadku). Ponadto na takim obszarze obowiązuje ogra-

niczenie prędkości do 20 km/h. Parkować wolno jedy-
nie w miejscach do tego wyznaczonych. 

Po zmianie, w innych miejscach będa też usytuowa-
ne miejsca do parkowania pojazdów osób niepełno-
sprawnych. Dwa takie miejsca wyznaczono przed mar-
ketem Biedronka, a jedno za biblioteką. Natomiast do-
tychczasowe miejsca, które znajdowały się na środku 
parkingu przed Biedronką, zostały zlikwidowane, aby 
usprawnić wjazd i wyjazd z tego parkingu.              red



www.puszczykowo.plEcho Puszczykowa4 lipiec 2016

raDa miasta

Przewodniczący 
Komisji Rozwoju
Jakub Jan Musiał

Wiceprzewodniczący 
Komisji Rozwoju

Maciej Krzyżański

Komisja Rozwoju na czerwcowym 
posiedzeniu przedyskutowała 

uwagi mieszkańców dotyczące miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-

strzennego dla dwóch rejonów Puszczyków-
ka, tj. terenu wokół ulic Dworcowej, Mo-
niuszki, Solskiego oraz terenu wokół ulic 

Cyryla Ratajskiego, Reymonta, Słowackiego, Fiedlera. Po-
wyższe plany procedowane są już bardzo długi okres, jednak 
ze względu na zmieniające się koncepcje zagospodarowania 
terenu i liczne kontrowersje z nimi związane, nie zostały 
uchwalone do dnia dzisiejszego. Komisja Rozwoju, która bie-
rze pod uwagę opinie mieszkańców, dokonała istotnych 
zmian w przedmiotowych projektach planów, dzięki którym 
ochrona Puszczykówka przed niechcianą zabudową stanie się 
uproszczona. 

Pierwszym dokumentem, który omawiano był miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Dwor-
cowej, Kościuszki, Solskiego i terenu należącego obecnie do 
PKP. W miejscu fabryki, która znajduje się między ulicami 
Dworcową i Solskiego, jeżeli w przyszłości jej właściciel,  
w inny niż dotychczasowy sposób będzie chciał korzystać  
z gruntu, wówczas będzie mógł zbudować osiedle bliźniaków. 
Dojazd do zabudowań ma być zapewniony przez uliczkę bie-
gnącą od ulicy Dworcowej. Zgodnie z życzeniem mieszkańców 
nie wyrażono zgody na wylot tejże uliczki na ulicę Solskiego. 
Tereny przy torach kolejowych przeznaczono pod usługi, jed-
nakże powierzchnię sprzedaży ograniczono do 300 metrów 
kwadratowych. Warto podkreślić, że poprzez mpzp żaden wła-
ściciel gruntu nie może być zmuszony do zmiany sposobu użyt-
kowania nieruchomością. Niestety, w dyskusji publicznej, usły-
szeć można głosy, iż poprzez zapisy danego mpzp, na zagospo-
darowanej już nieruchomości przewiduje się możliwość prowa-
dzenia inwestycji całkowicie zaburzającej dotychczasowy 
charakter okolicy, i że wkrótce taka inwestycja powstanie. Jest 
to nieprawda, zaś zapisy mpzp są wyłącznie ograniczeniem dla 
dotychczas pustych terenów lub ograniczeniem przy chęci 
zmiany sposobu użytkowania nieruchomości. Jeżeli więc 
mieszkańcy nie chcą czegokolwiek zmieniać w sposobie uży-
wania swojej działki, to żaden mpzp nie zmusi ich do tego. 
Jeżeli nawet, zapisy mpzp przewidują teoretyczną możliwość 
używania ich w przyszłości w inny niż dotychczas sposób, np. 
dla działek gruntu, które można wykorzystywać wyłącznie w 
celach mieszkaniowych. oprócz celów mieszkaniowych także 
prowadzenie usług, to nie oznacza jeszcze, że w czasie najbliż-
szych kilkunastu dni, na tych działkach powstaną przykłado–

wo banki. Jeżeli wola mieszkańców tych 
gruntów pozostanie nadal ograniczona wy-
łącznie do mieszkania, to tak pozostanie. 
Jeżeli jednak któryś z mieszkańców zechce 
prowadzić w swym domu np. usługi kra-
wieckie, założyć poradnie stomatologiczną, 
czy świadczyć usługi prawnicze to bez 
wspomnianego zapisu w mpzp, nie będzie mógł tego robić, 
gdyż używanie gruntów ograniczone jest tylko do mieszkania. 
Puszczykowo w sporej mierze opiera się na prywatnej działal-
ności jego mieszkańców i odbieranie im takiej możliwości było 
sprzeczne z dobrem miasta. Powyższy tekst jest chęcią uspoko-
jenia tych z Państwa, którzy nigdy nie interesowali się polityką 
przestrzenną, zaś niektóre informacje dotyczące poszczegól-
nych planów budzą Państwa oburzenie lub zbyteczny niepokój. 
Jeżeli kiedykolwiek będą mieli Państwo jakiekolwiek wątpli-
wości w zakresie miejscowych planów to posiedzenia komisji 
rozwoju są najlepszym miejscem, aby dowiedzieć się czegoś 
więcej i usunąć powstałe wątpliwości. 

Kolejnym omawianym zagadnieniem była dyskusja nad 
uwagami do miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla rejonu ulic Ratajskiego, Dworcowej, Słowac-
kiego i Mickiewicza. Temat ten został wywołany na życzenie 
mieszkańców w 2009 roku. Głównym problemem w planie 
było poszerzenie ulicy Ratajskiego, które zostało uchwalone 
przez Miejską Radę Narodową w 1972 roku. Urzędnicy 
przedstawili dokumenty z 1972 roku o podziale i wywłasz-
czeniu działek, które znajdowały się w archiwum Urzędu 
Miejskiego i stały się podstawą do wprowadzenia zapisów do 
planu. Z tej przyczyny, na wniosek radnego Łukasza Grzonki, 
zdecydowano się na podział mpzp na cześć A i B. Cześć A 
obejmuje tereny, które mogę zostać objęte mpzp w najbliż-
szym czasie, np. tereny kościoła. Częśc B obejmuje tereny 
wzdłuż ulicy Cyryla Ratajskiego, które wymagają dłuższych 
konsultacji i ustaleń zgodnych z wolą mieszkańców. Na 
wniosek radnych i mieszkańców ma odbyć się spotkanie  
z konserwatorem zabytków. Komisji Rozwoju zależy na 
ochronie unikalnego willowego charakteru ulicy Cyryla Raj-
skiego, gdyż to właśnie przy niej położone są perły architek-
tury puszczykowskiej, np. wille Tomaszewskiego, Ratajskie-
go, Chrzanowskiego oraz Hąci. Budynki te stanowią wizy-
tówkę naszego miasta, której może nam pozazdrościć cała 
Polska! Właśnie z tego powodu prace nad mpzp dla tego 
fragmentu miasta powinny być szczególnie skrupulatnie 
przygotowywane w poszanowaniu bezcennych zabytków. 
     Ostatnim omawianym przez Komisję 

KOMISJA ROZWOJU WALCZY 
O CHARAKTER PUSZCZYKOWA

cd. na str. 5
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Rozwoju zagadnieniem było spowolnienie ruchu na ulicy Cy-
ryla Ratajskiego. Przewodniczący Komisji Jan Jakub Musiał 
sformułował wniosek o zwrócenie się do Starosty Poznań-
skiego jako zarządcy drogi powiatowej tj. ul. Cyryla Rataj-
skiego o wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Dworco-
wej, Ratajskiego i Nadwarciańskiej oraz budowę progów 
spowalniających ruch na ulicy Ratajskiego. Utworzenie ron-
da, w żaden sposób nie tamowałoby ruchu pojazdów, lecz 
skutecznie spowolniłoby jadących tranzytem w kierunku 
Poznania, ruch pozostałby płynny, zaś bezpieczeństwo dla 
uczestników ruchu przy omawianej drodze i mieszkańców 
znacząco by wzrosło. Tożsamy wniosek radny Jakub Jan Mu-
siał poza posiedzeniem Komisji złożył na ręce Burmistrza  

w formie pisemnej. Na koniec radny Krzyżański poruszył 
temat budowy oświetlenia na grobli między ulicą Poznańska 
a drogą E430, niedaleko dworca w Puszczykowie. W tej spra-
wie wysyłane były już pisma do Powiatu Poznańskiego. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Puszczykowa na po-
siedzenia Komisji Rozwoju, które odbywają się w budynku 
B Urzędu Miasta. Daty posiedzeń Komisji można znaleźć na 
Biuletynie Informacji Publicznej. 

Jakub Jan Musiał
Przewodniczący Komisji Rozwoju

Maciej Krzyżański 
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju

STRAżACKIE INTERWENCJE 
W lipcu nad Wielkopolską kilkukrotnie przeszły 

wichury. Dotarły one także nad Puszczykowo. 
Intensywne porywy powaliły wiele drzew  
i nadłamały konary, które należało usunąć, bo 
zagrażały bezpieczeństwu. 

Puszczykowska jednostka OSP miała z tego powodu spo-
ro alarmowych wyjazdów. Tylko 14 i 15 lipca br. uczestniczy-
li w 8 interwencjach bezpośrednio związanych z wichurami  
i ulewami. 

Interwencje OSP Puszczykowo w dniach 14 i 15 lipca 2016 r. 
15.07.2016 – drzewo powalone na dom - Puszczykowo ul. 

Jarosławska; plama oleju - Puszczykowo ul. Piaskowa/Po-
znańska; pochylone drzewo - Puszczykowo ul. Jarosławska; 
złamane drzewo - Puszczykowo ul. Kochanowskiego

14.07.2016 – powalone drzewo – Łęczyca DK430; powa-
lone drzewo-zerwana linia energetyczna - Puszczykowo ul. 
Brata Józefa Zapłaty; powalone drzewo - Puszczykowo ul. 
Wysoka/Lipowa; złamane drzewo - Puszczykowo ul. Poznań-
ska; pompowanie wody - Puszczykowo ul. Jasna.           red

Podobnie jak w ubiegłych latatch, gospodarwstwa 
domowe, które wykażą się dochodami niższymi 

niż 1287 zł na osobę, mogą starać się o 
dofinansowanie do rachunków za zimną wodę i 
ścieki dostarczane i odprowadzane przez spółkę 
Aquanet. 

Pomoc uzyskana jest w ramach Funduszu Wodociągowe-
go Aquanet i może wynieść od 10% do 50% kosztów pono-
szonych w związku z opłatami za dostarczenie wody i odpro-
wadzenie ścieków, w zależności od dochodu na jednego 
członka gospodarstwa domowego. Wnioski można składać do 
9 września 2016 r.

Aby starać się o dofinansowanie należy zgłosić się do biu-
ra Fundacji i:

– wypełnić wniosek o przyznanie dofinansowania
– dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające do-

chody w danym gospodarstwie domowym i potwierdzające zu-
życie zimnej wody i ścieków w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku przyznania pomocy, właściwa kwota zosta-
je przelana przez Fundację bezpośrednio na konto bankowe, 
na które są przekazywane należności za zimną wodę i ścieki, 
tj. na konto Aquanetu, spółdzielni lub administratora.

Szczegóły dotyczące uzyskania dofinansowania można 
znaleźć na stronie: www.funduszwodociagowy.pl. 

cd. ze str. 4
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ZłodZieje ławek
W okresie od 15 do 18 lipca 2016 roku nieznani sprawcy ukradli dwie 
stylowe, żeliwne ławki parkowe, które były zamontowane przy 
chodniku na odcinku drogi od ul. Wspólnej do ul. 3 Maja  
w Puszczykowie. O tym, że musiało być kilku sprawców można 
mówić niemal z pewnością, ponieważ skradzione ławki były solidne  
i ciężkie i jedna osoba nie dałaby rady załadować ich do samochodu. 
Ławki były zamocowane śrubami do betonowych fundamentów, 
złodzieje odkręcili śruby, pozostały tylko same fundamenty. 
Skradzione ławki były identyczne jak te stojące na Rynku  
w Puszczykowie. Chociaż od kradzieży upłynęło już sporo dni, to 
apelujemy do puszczykowian o zwrócenie uwagi, czy nikt nie próbuje 
sprzedać skradzionych ławek.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 21. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 23.08.2016 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej w budyn-

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

WYDAWCA: URZĄD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE; ADRES REDAKCJI: UL. PODLEŚNA 4. Tel. 61 813 32 25, 61 898 37 00, e-mail: um@puszczykowo.pl www.puszczykowo.pl;

REDAKTOR NACZELNY: BOGDAN LEWICKI, echo@puszczykowo.pl; WSPÓŁPRACA: MACIEJ DETTLAFF, AGNIESZKA GŁOWACKA-BARTKOWIAK, AGNIESZKA HAHUŁA, JOANNA 

HEJNOWICZ, JANINA KOZEŃSKA, REMIGIUSZ MOTYCKI, MAGDALENA PŁACHTA, EWA RYBACKA, ALINA STEMPNIAK, KATARZYNA SZYKULSKA, BEATA WITCZAK. 

SKŁAD TEKSTÓW, KOREKTA: REDAKCJA. DRUK: 3100 EGZ.

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

Anonimów nie publikujemy. Autor tekstu ma prawo zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.

Maria Stempniak, lekarz rodzinny NZOZ zmianiła swoją siedzibę i numer telefonu. Obecnie przyjmuje ona 
swoich pacjentów w Puszczykowie przy ul. Szpitalnej 6, kontakt pod nr tel. 61 89 85 849.

LaMPY Na UL. MYŚLiwSkiej i MoReNowej
Na ulicach Myśliwskiej i Morenowej zakończono montaż 
oświetlenia ulicznego. Razem, po zmroku, na obu ulicach 
świeci się 31 nowoczesnych lamp ulicznych. Nowe 
oświetlenie zyskają niebawem także ulice boczna od ul.
Sobieskiego (5) i boczna od ul. Stromej (3).               red 

PRZetaRg Na bUdowę UL. ZaciSZe
Puszczykowo ogłosiło przetarg na budowę ulicy Zacisze. 
Otwarcie ofert przewidziane jest na 29 lipca 2016 r. 
W ramach budowy powstanie pieszo-jezdna oraz zjazdy 
do posesji. Inwestycja realizowana będzie na odcinku 
około 70 metrów.                                                        red
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Największe utrudnienia związane są z zamknięciami prze-
jazdów kolejowych. Po kilkudniowych wyłączeniach z ruchu 
przejazdów na ul. Dworcowej (przedłużonych o kilka dni)  
i na ul. 3 Maja nadszedł czas na zamknięcie przejazdu w cią-
gu ulicy Poznańskiej i Wczasowej. 

Zgodnie z harmonogramem przysłanym przez wyko-
nawcę, przejazd zostanie zamknięty na 6 dni – od 30 lipca 
do 5 sierpnia br. 

Obecnie w Puszczykowie prace prowadzone są na całej 
długości torów przebiegających przez nasze miasto. Obydwa 
przystanki kolejowe to obecnie wielkie place budów. Koń-
czone są perony, na przejeździe na ul. Poznańskiej budowane 
jest przejście podziemne. Na tym przystanku zamontowano 
już część tzw. małej architektury – po apelach puszczykow-
skiego samorządu zmienionych na stylowe, tym samym bar-
dziej pasujące do charakteru tej zabytkowej stacyjki. Po in-

terwencjach samorządowców i protestach mieszkańców, PKP 
zgodziły się także na zmianę kolorystyki ekranów, które  
w naszym mieście będą zielone. Przejście podziemne powsta-
je także w miejscu, w którym połączy ono ul. Mickiewicza  
z ul. Kopernika. Wzdłuż torów montowane są słupy ekranów 
akustycznych, które zostaną ustawione na kilku odcinkach 
wzdłuż torów. Niestety w ramach prac w Puszczykowie zo-
stanie zlikwidowany przejazd na ul. 3 Maja.

Oczywiście roboty w Puszczykowie stanowią tylko frag-
ment całości prac. W ramach tej inwestycji powstaje chociaż-
by węzeł komunikacyjny w Łęczycy, dzięki któremu pojazdy 
nie będą musiały stać w długich korkach na przejeździe ko-
lejowym. Wiadukt kolejowy powstanie nad linią E59, w ra-
mach tego zadania powstanie także nowy, kilometrowy frag-
ment drogi wojewódzkiej nr 430 wraz z rondem, które po-
zwoli na bezkolizyjny ruch na odcinku Poznań – Mosina.

Dzięki zastosowaniu bezkolizyjnego, dwupoziomowego 
skrzyżowania, znacznie zwiększy się przepustowość i bezpie-

czeństwo wszystkich użytkowników. W ramach modernizacji 
linii E59 Poznań-Wrocław powstają jeszcze dwa wiadukty 
kolejowe, w Poznaniu i Mosinie.

Budowa węzła Łęczyca miała zakończyć się wcześniej, 
jednak z uwagi na rozwiązanie kontraktu przez PKP z po-
przednim wykonawcą, który miał olbrzymie spóźnienia, ter-
min wykonania przesunięto. W ubiegłym roku PKP rozpisały 
nowy przetarg, który wygrała firma Skanska. 

W ramach tej inwestycji na peronach zostaną zamontowa-
ne wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz czytelne oznako-
wanie. Obiekty będą dostosowane do obsługi osób niepełno-
sprawnych. Wyremontowane zostaną także obiekty inżynie-
ryjne, a dzięki przebudowie 9 przejazdów kolejowo – drogo-
wych wzrośnie poziom bezpieczeństwa. Prace obejmą także 
m.in. modernizację torów, sieci trakcyjnej i peronów na stacji 
Mosina oraz położenie nowego toru i zamontowanie słupów 
i sieci trakcyjnej między Mosiną a Puszczykowem.

Po zakończeniu prac na odcinku Poznań – Czempiń, po-
ciągi pojadą z prędkością 160 km/h. Dzięki temu podróż  
z Czempinia do Poznania skróci się o 30 minut.             red

MODERNIZACJA MAgISTRALI KOLEJOWEJ E59
Prace na terenie naszego miasta związane z modernizacją magistrali kolejowej E59 na odcinku Czempiń – 

Poznań wkraczają w ostatni etap. Niestety wiąże się to ze sporymi utrudnieniami, zarówno dla 
podróżnych korzystających z komunikacji kolejowej, jak i kierowców poruszających się po Puszczykowie. 
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Dotychczas teren, na którym parkowały samo-
chody nie był utwardzony, było tam wiele dziur, 
które po każdym deszczu zamieniały się w kałuże 
bardzo utrudniające poruszanie się po tym terenie. 
Po zakończeniu robót i ułożeniu na całej po-
wierzchni kostki typu pozbruk zdecydowanie po-
prawi się komfort parkowania na tym, przyszkol-
nym parkingu oraz znacząco zwiększy liczba 
miejsc wyznaczonych do parkowania. 

Zakres robót obejmuje także budowę odwod-
nienia terenu, które zostanie podłączone do istnie-
jącego systemu. red 

Z końcem lipca 2016 r. stara sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 1 przeszła do historii. Firma 
SKANSKA, zakończyła jej rozbiórkę. W jej miejscu powstaje nowa, pełnowymiarowa hala sportowo-

widowiskowa, z której przede wszystkim, będa korzystali uczniowie SP nr 1 oraz gimnazjum nr 1. 

BUDUJEMY NOWĄ SALĘ 
WIDOWISKOWO-SPORTOWĄ

Budynek hali sportowo-widowiskowej jest budowany na 
miejscu starej sali gimnastycznej, wykorzystywanej w poprzed-
nich latatch przez uczniów SP nr 1 i Gimnazjum nr 1. „Stara 
sala” została rozebrana ze względu na jej zły stan techniczny.

Nowy obiekt będzie służył głównie uczniom i gimnazjali-
stom do zajęć z wychowania fizycznego. W obiekcie do dyspo-
zycji uczniów będzie płyta główna o wymiarach 44x24 m,  
z możliwością jej podziału na trzy boiska oraz salka do gimna-
styki. Płyta dużej hali została zaprojektowana w ten sposób, 

aby możliwe było prowadzenie na niej rozgrywek w piłkę ręcz-
ną, piłkę siatkową oraz koszykówkę na poziomie krajowym, 
a nawet międzynarodowym. Znajdzie się tam także sala konfe-
rencyjna. Nowy obiekt to jednak więcej niż hala sportowa. Jego 
nagłośnienie, rozwiązania akustyczne i widownia na około 300 
osób umożliwią organizację imprez kulturalnych, w tym kon-
certów, przedstawień teatralnych i dużych imprez szkolnych 
np. rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.  red

POWSTAJE PARKINg PRZY UL. PODgóRNEJ
Równolegle z budową hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i gimnazjum nr 1 

zaplanowano także budowę parkingu przy ul. Podgórnej, z którego korzystają m.in. rodzice przywożący 
swoje dzieci do szkoły. 
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BUDOWA SANITARIATóW W DWóJCE ZAKOńCZONA
Wykonawca prac związanych z budową dodatkowych sanitariatów przy SP nr 2 zakończył już zasadnicze 

prace. W ostatnich dniach lipca trwały tam już tylko ostatnie roboty wykończeniowe i porządkowe. 
Dwukondygnacyjne sanitariaty zostały dobudowane do istniejącej bryły budynku szkoły. Powstały głównie z myślą o 

uczniach najmłodszych klas „dwójki” – urządzenia są dostosowane do wzrostu najmłodszych uczniów. 
Wykonawca sanitariatów odnowił także napis Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Powstańców Wielkopolskich, znajdujący się na ścianie budynku. Było to ko-
nieczne, ponieważ pod literami starego napisu pojawiły się zacieki. 

Poczas wakacji w SP nr 2 prowadzone są także prace związane z kolejnym 
etapem wymiany instalacji elektrycznej.                                                      red

Prace prowadzone są na odcinku 135 metrów, od ul. Bra-
ta Józefa Zapłaty w górę. Ulica Kręta jest realizowana zgod-
nie z zapisami „Rankingu ulic przeznaczonych do budowy”. 

Po zakończeniu prac będzie to ciąg pieszo-jezdny o sze-
rokości 5 m. Projektant zaplanował wyróżnienie części jezd-
nej i pieszej poprzez zastosowanie kostki betonowej w róż-
nych kolorach. Opracowanie obejmuje także budowę zjaz-
dów indywidualnych na posesje.

W zakresie prac II etapu budowy ul. Krętej znajduje się 
także budowa systemu kanalizacji deszczowej. Projektant 
przewidział zastosowanie do odprowadzenia wód deszczo-
wych system rozsączający. Polega on na tym, że po opadach 
deszczówka z ulicy będzie odbierana przez studzienki i gra-
witacyjnie, rurami kanalizacyjnymi spłynie w dół. Tam przed 
ul. Brata J. Zapłaty, pod ziemią, będą usytuowane tzw. bloki 
rozsączające. Aby nie zapychać ich piaskiem i innymi zanie-
czyszczeniami wpływającymi do kanalizacji z ulicy, przed 
blokami rozsączającymi deszczówka zostanie podczyszczona 
w specjalnych separatorach. Tak podczyszczona woda wpły-
nie do bloków rozsączających z których bardzo powoli bę-
dzie przedostawała się – własnie rozsączała – z powrotem do 

gruntu. Tego typu rozwiązania stosuje się, kiedy nie ma moż-
liwości podłączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej.  
W tym rejonie Puszczykowa jest ona bowiem dopiero po dru-
giej stronie ul. Wysokiej. red.  

DROgOWCY ROZPOCZĘLI BUDOWĘ UL. KRĘTEJ
Ekipy firmy PUBT Ander 87 rozpoczęły w lipcu II etap budowy ul. Krętej w Puszczykowie. W ramach tej 

inwestycji wybudują ulicę wraz z kanalizacją deszczową oraz siecią kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy).  
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W centrum miasta, na Placu Stanislas’a stoi ogromny po-
mnik króla Stanisława Leszczyńskiego, w polskim królewskim 
stroju, ufundowany przez mieszkańców w 1831 roku, bo to  
z jego inicjatywy powstał – jak uważają mieszkańcy – najpięk-
niejszy plac świata. Są też ulica Stanislasa, apteka Stanislasa, 
galerie, restauracje, wszystkie nazwane imieniem Stanislasa.

Córka Stanisława, Maria Leszczyńska została wybrana na 
małżonkę króla Ludwika XV spośród 99 kandydatek i została 
matką dziesięciorga ich dzieci. W swym posagu do królestwa 
Francji wniosła Lotaryngię, którą otrzymała od ojca w zamian 
za jego rezygnację z tronu Polskiego na rzecz Sasów. 

Na trasie naszej wędrówki znalazła się też Alzacja, miasta 
Colmar i Strasburg. Trudno nie wspomnieć dwóch mieszkań-
ców Colmaru, którzy zasłynęli w historii. Jeden w Polsce, le-
karz Jean George Haffner – twórca idei kąpieliska w małej 
wiosce rybackiej, którą był wtedy Sopot. W 2004 roku, w So-
pocie odsłonięto jego pomnik. Drugi w Ameryce, Frederic Au-
guste Bartholdi – architekt, twórca Statui Wolności w Nowym 
Jorku. W Colmar zwiedziliśmy piękne muzeum jego imienia.

Najbardziej wzruszającym spotkaniem w czasie naszej 
podróży była wizyta w Zamku Montresor. Zamek ten zakupił 
przed trzystu laty książę Ksawery Branicki – targowiczanin 
– ale spadkobiercy starali się zmyć winę swojego antenata, 
angażując się w sprawy polskie, np. wspierając finansowo 
inicjatywę Adama Mickiewicza w tworzeniu legionów pol-
skich, a później hrabina Anna Potocka w czasie II Wojny 
Światowej działając aktywnie we francuskim Ruchu Oporu.

Trzy Panie, właścicielka zamku Montresor hr. Branicka-
-Rey, jej siostra hr. Maria Potocka oraz córka Prezydenta  
hr. Edwarda Raczyńskiego, hr. Wiridianna Raczyńska-Rey 
oprowadziły nas po pięknym, średniowiecznym zamku,  
w którym zgromadzono wspaniałe polonica, mające stanowić 
ciągłość historyczną narodu. Książę Ksawery Branicki odda-
jąc zamek spadkobiercom zabronił jego sprzedaży, a tym sa-
mym zabezpieczył tę oazę polskości we Francji po wsze cza-
sy. Były też zabawne historie. Zwiedzając kolegiatę w Lehon, 
przewodnik i zarazem urzędnik stanu cywilnego połączył 
symbolicznym ślubem miasta Puszczykowo i Châteaugiron. 
Miasto Puszczykowo reprezentowała pani Marta Rzepczyń-
ska (obecnie Prezes Stowarzyszenia), a miasto Châteaugiron 
– vicecemer Yves Renault. Przypieczętowaniem tych zaślubin 
był piękny wieczór przyjaźni polsko-francuskiej, podczas 
którego wznosiliśmy toasty młodym winem – cydrem – który 
po destylacji staje się mocnym calvadosem. Zajadaliśmy się 

specjalnością Bretanii, naleśnikami z mąki gryczanej – galet-
tes (zawsze na słono) i ich słodką odmianą z mąki pszennej 
– crepes.

W 2017 roku, podczas pobytu Francuzów w Puszczyko-
wie będziemy obchodzić 20-lecie naszej przyjaźni – niczym 
porcelanowe gody. Właściwie pielęgnowany przez obie stro-
ny związek rozwija się, rozkwita, sprawia, że lepiej się po-
znajemy, jesteśmy bardziej sobie bliscy i zgrani. Dzieli nas 
coraz mniej barier, choćby tych językowych, które przełamu-
jemy dzięki lekcjom języka francuskiego organizowanym 
przez Stowarzyszenie dla mieszkańców Puszczykowa.

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do nas, poznać ję-
zyk francuski, Bretanię i nawiązać nowe przyjaźnie serdecz-
nie zapraszamy do Stowarzyszenia. 

Elżbieta Mikołajczyk
skarbnik Puszczykowo-Châteaugiron

FRANCUSKO-POLSKIE ZAśLUBINY
Przed trzema laty, podczas wizyty w Zamku w Rydzynie, siedzibie rodziny Leszczyńskich: Stanisława 

Leszczyńskiego, króla Polski i jego córki Marii Leszczyńskiej, królowej Francji, postanowiliśmy podążyć ich 
śladami do Francji, gdzie król Stanisław po utracie korony udał się na emigrację. Nancy to miasto francuskie, 
które stworzył nasz Polski król i, o dziwo, Francuzi są bardzo dumni i wdzięczni swojemu dobroczyńcy, 
wielkiemu mecenasowi sztuki i kultury. 

Siedziba Stowarzyszenia Puszczykowo-Châteaugiron
ul. Wysoka 1; 62-040 Puszczykowo
tel. kontaktowy: +48 696 145 510

e mail: stowarzyszenie@puszczykowo.info
Facebook: http://www.facebook.com/Stowarzysze-

nie.Puszczykowo.Chateaugiron

Nancy - pomnik króla Stanisława Leszczyńskiego, na cokole 
napis: Dla Stanislasa – dobro czyniącemu – wdzięczni 
Lotaryńczycy 1831
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Wieczór przyjaźni polsko-francuskiej w Osse - barwy polskie 
i francuskie w jednym.Zwiedzanie Colmar.

Spotkanie na zamku Montresor – w środku trzy Panie: 
hr. Rey, po lewej p. Claudine Desmet – prezes Stowarzyszenia 
po stronie francuskiej – Francuzka mająca korzenie polskie, 
po prawej Marta Rzepczyńska – prezes S P-Ch.Zaślubiny miasta Puszczykowa i Chateaugiron.

Zwiedzamy Strasburg.

Strasburg - Petite France.Colmar – najbardziej ukwiecone miasto w Alzacji.

Zamek w Chenonceau w dolinie Loary.
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PóŁKOLONIE LETNIE  
W JEDYNCE
27 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 1 

zaczęły się półkolonie letnie. O godzinie  
9 wszyscy zebraliśmy się na piętrze i pan Tomasz 
Mazur wygłosił przemowę, która otworzyła nam 
„drzwi do zabawy”.

Podzieliliśmy się na grupy. Było pięciu wychowawców: 
Katarzyna Szymkowiak, Dominika Musiał, Agnieszka 
Molińska, Katarzyna Knapp-Idziak i Agata Akuszewska. 
Pierwszego dnia wybyliśmy na długi spacer po Wielko-
polskim Parku Narodowym i mieliśmy zabawy w grupach. 
Na wtorek zaplanowano wyjazd do Rogalina wraz ze 
zwiedzaniem pałacu i podziwianiem starych dębów.  
W środę odbyły się rozgrywki sportowe, podzieliliśmy się 
na dwie drużyny, które zawzięcie, lecz z zachowaniem 
zasad fair-play, rywalizowały ze sobą. W czwartek poje-
chaliśmy do Kościana, w którym znajduje się Nenufar 
Club. Powitali nas piraci Glut i Pirania. Nauczyciele za-
brali nas na plac zabaw, gdzie bawiliśmy się przez godzi-
nę. Potem poszliśmy na przystań, gdzie ponownie spotka-
liśmy piratów i z nimi popłynęliśmy ku przygodzie – ba-
wiliśmy się w poszukiwaczy skarbu, którzy odwiedzają 
różne zakątki świata, poznając przy tym kulturę innych 
krajów. W piątek zajmowaliśmy się plastyką, malowali-
śmy długie rury, ale również byliśmy na Orliku. I tak za-
kończył się pierwszy tydzień. 4 lipca 2016 r. zaczął się 
drugi turnus. W poniedziałek pani Dominika zamieniła się 
z panią Agnieszką Lewandowską. W tym tygodniu po-
nownie spacerowaliśmy po pięknych okolicach Puszczy-
kowa. We wtorek pojechaliśmy do kina na film pt. „Gdzie 
jest Dory?”. Środa to kolejny dzień warsztatów plastycz-
nych, który minął w miłej atmosferze. Wykonywaliśmy
manualne prace, lepiliśmy różne ozdoby z gliny i masy 
solnej. Niektórzy z nas odkryli w sobie nowe talenty. Mie-
liśmy różne rzeczy do wyboru np. robienie bransoletek  
z żyłek i koralików, figurki, kolorowanki relaksacyjne, 
malowanie rur. Następnego dnia pojechaliśmy na kręgiel-
nię Niku do Poznania. Zabawy i śmiechu nie było końca. 
Piątek to ostatni dzień naszych półkolonii letnich. Posta-
wiliśmy na ruch na świeżym powietrzu i udaliśmy się na 
boisko Orlik przy ulicy Jarosławskiej oraz na place zabaw 
– przed szkołą i przy Sportotece. 

Niestety nasz ostatni czas spędzony w szkole właśnie 
dobiegł końca. Te półkolonie na pewno zostaną w naszych 
sercach przez całe wakacje. Warto było uczestniczyć  
w zajęciach, dla śmiechu, dobrej zabawy oraz przyjaźni, 
które nawiązaliśmy lub odświeżyliśmy. Ten beztroski czas 
bardzo mile i zdecydowanie za szybko upłynął. Mamy 
nadzieję, że następny rok będzie równie przyjemny.

Marianna Gomuła, Anna Wieczorek, 
Aleksandra Kierczyńska
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W trakcie wypoczynku odbyło się wiele wycieczek pie-
szych i autokarowych. Cała grupa wspólnie zdobyła szczyty 
Śnieżki i Szrenicy, odwiedziła wodospady Szklarki, Kamień-
czyka i Podgórnej. Z wieży zamku Chojnik można było zo-
baczyć wspaniałą panoramę Karkonoszy, w Rudawach Jano-
wickich cieszyć oczy pięknymi kolorami jeziorek: turkuso-
wego, czerwonego i zielonego. W centrum nauki IQLANDIA 
w Libercu, za naszą południową granicą, wszyscy mogli 
przekonać się z jaką siłą wieje orkan, jak powstają błyskawi-
ce, co to jest trzęsienie ziemi, jak człowiek zdobywał kosmos 
oraz zapoznać się z wieloma innymi osiągnięciami nauki.  
W Kowarach dzieci odwiedziły sztolnie oraz Park Miniatur 
Zabytków Dolnego Śląska. W Szklarskiej Porębie – w Chacie 
Walońskiej – wszyscy wzięli udział w warsztatach obróbki 
minerałów oraz zapoznali się z kulturą Walonów. W Hucie 
Szkła „Julia” w Piechowicach dzieci zobaczyły w jaki sposób 
produkuje się szkło i kryształy. W czasie kolonii odbyło się 
wiele turniejów sportowych, podchody, gry i zabawy oraz 
Dzień Kolonisty, kiedy to kadra oddała władzę w ręce uczest-
ników kolonii. Przez cały czas do dyspozycji pozostawał au-
tokar firmy Bobrowski-Trans z panem Jackiem za kierowni-
cą, któremu bardzo dziękujemy. Następne kolonie już za rok. 
Zapraszamy!

                                                            Joanna Hejnowicz

KOLONIE MIEJSKIE W JAgNIĄTKOWIE
W tym roku Miasto zorganizowało kolonie miejskie w Jagniątkowie koło Jeleniej góry. Od 3 do 14 lipca 

dzieci spędzały aktywnie wakacje w Karkonoszach. 
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KOMPETENCJE JĘZYKOWE  
I TIK DLA WIELKOPOLAN

nr projektu RPWP.08.02.00-30-0150/15

ZAPRASZAMY:
Osoby dorosłe: kobiety i mężczyzn w wieku od 
25 lat z wykształceniem maksymalnie średnim, 
które uczą  się, pracują lub zamieszkują  
w województwie wielkopolskim.

A W SZCZEGÓLNOŚCI:
- kobiety,  
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby bezrobotne,
- osoby bierne zawodowo.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH  
JĘZYKOWYCH ORAZ KOMPUTEROWYCH!!!

W ramach projektu każdy uczestnik/uczestniczka weźmie 
udział w szkoleniu językowym oraz komputerowym

• szkolenie językowe (język angielski) dla początkujących 
- poziomy: A1+A2, A2 

• szkolenie komputerowe z zakresu TIK w trzech obszarach: 
Informacja, Komunikacja i Bezpieczeństwo 
- poziomy: A (podstawowy),  A+B (średniozaawansowany)

W ramach projektu zapewniamy:
profesjonalną kadrę trenerską, 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, 
certyfikaty: VCC, e-Citizen, ECDL Profile, 
podręczniki, 
materiały szkoleniowe

TEN PROJEKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!!!

Kontakt: 

tel. 519 323 895
e-mail: kompetencje@nskonsulting.pl

www.projektynsk.pl

Dofinansowanie projektu z UE: 889 388,50 PLN

NS Konsulting Sp. z o.o.  zaprasza do udziału w projekcie

MaLowaNe PodwÓRko
Uczniowie SP nr 2 w Puszczykowie 
mogą po wakacjach nie poznać swojej 
szkoły. Z inicjatywy Rady Rodziców, przy 
wsparciu finansowym Miasta, na 
szkolnym podwórku powstało 
niecodzienne gigantyczne malowidło – 
plansza do gier. Zanim te inrtygujące 
kręgi, esy floresy powstały  
przedstawiciele Rady Rodziców musieli 
dokładnie wyczyścić całe podwórze, aby 
farba dobrze „złapała” podłoże. Teraz 
można już tylko czekać na uczniów i na 
to w jakie gry będa najcześciej grali na 
tej gigantycznej planszy.                    red

Urząd Miejski informuje, że prowadzi 
prace mające na celu wprowadzenie od 
2017 r. w Mieście Puszczykowo budżetu  
obywatelskiego. Rozwiązanie to jest 
praktykowane w wielu gminach i pozwa-
la mieszkańcom na zgłaszanie własnych 
projektów, które miałyby być realizowane 
ze środków publicznych. W następnej 
kolejności przeprowadzane jest głoso-
wanie wśród wszystkich mieszkańców, 
a projekty cieszące się najwyższym po-
parciem kierowane są do realizacji.  

Na stronie internetowej Miasta został 
zamieszczony projekt uchwały w spra-
wie wprowadzenia budżetu obywatel-
skiego. Zachęcamy mieszkańców do 
przesyłania w terminie do 15 sierpnia 
2016 r. uwag na adres mail: um@pusz-
czykowo.pl do projektu uchwały.

OBYWATELSKI BUDżET 

Wielkopolscy seniorzy doczekali się no-
woczesnego portalu internetowego. Jego 
adres to: www.brawosenior.pl. Jest to miej-
sce, gdzie starsze osoby znajdą niezbędne 
dla siebie informacje. Na portalu publiko-
wane są najnowsze informacje dotyczące 
seniorów, zaproszenia na imprezy, kursy  
i warsztaty skierowane do osób starszych.
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Planując wyprawy w bliższe i dalsze zakątki naszego kraju 
zachęcamy do odwiedzenia nas i skorzystania ze zgromadzo-
nych przez nas materiałów – zarówno dla rowerzystów, jak  
i turystów pieszych. Szczególnie polecamy materiały z rejonu 
Karkonoszy i ze współpracującej z nami Szklarskiej Poręby.

Tradycyjnie już zapraszamy Państwa na „Spacer po Pusz-
czykowie z historią w tle”. W tym roku planujemy całodzienne 
przejście od stacji Puszczykowo do stacji Puszczykówko  
w dniu 20 sierpnia. Ze względów organizacyjnych liczba 
miejsc jest ograniczona. Warto zapisać się jak najwcześniej, 
tym bardziej, że zaproszeni zostaną również mieszkańcy Po-
znania. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo (ekoinfo@puszczy-
kowo.pl), telefonicznie (61 6336283) i osobiście (budynek 
nastawni PKP przy stacji Puszczykowo), a także przez profil 
FB (facebook.com/Centrum EkoInfo). Zapraszamy!

Anna Polaszczyk

POSTAW NA AKTYWNE LATO! 
Jeśli lubisz aktywny wypoczynek i chcesz poznać różne 

formy ruchu, np. jogę, stretching, pilates, trening funkcjonal-
ny, crossfit, aerobik, Nordic Walking i inne serdecznie zapra-
szamy na zajęcia prozdrowotne organizowane na sali fitness 
CAK w Puszczykowie w poniedziałki o godz. 10.00 oraz  
w czwartki o godz. 9.00 i 10.00 (sierpień i wrzesień). 

Sala jest klimatyzowana i w pełni wyposażona w sprzęt: 
twistery, maty, kijki, piłki, fitball, taśmy, hantle, skakanki itp. 

Zapisy osobiście u trenerki-fizjoterapeutki Moniki Stefa-
niak, telefonicznie (nr tel. 607 53 89 88) oraz przez email 
arenaruchu@wp.pl. Ceny zajęć: zajęcia pojedyncze 15 zł, 
karnet na 10 zajęć – 120 zł na miejscu przed zajęciami.

Do miłego zobaczenia!

Wakacje letnie już w połowie za nami. Jak zawsze 
o tej porze roku w Centrum EkoInfo notujemy 

wzmożony ruch turystyczny. 

CENTRUM EKOINFO 
ZAPRASZA NA SPACER

Na beSkidZkich SZLakach
W dniach 4-7 czerwca br. grupa kilkunastu członków Kręgu 
Starszyzny Harcerskiej i Seniorów ZHP z Puszczykowa przebywała 
na terenie Beskidu Sądeckiego i Słowackich Tatr.
Zwiedziliśmy Stary Sącz, perłę polskich uzdrowisk Krynice Zdrój, 
zaliczyliśmy jeden z tatrzańskich szczytów Solisko i spłynęliśmy 
Popradem z Piwnicznej do Rytra. W drodze powrotnej zwiedziliśmy 
wspaniały zespół pocysterskiego klasztoru w Lubiążu.
Dziękujemy Radzie Miasta i Panu Burmistrzowi za finansowe 
wsparcie naszego projektu. 

Rada kręgu 
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Spinningowy Mistrz Koła 2016

21 maja br. spotkaliśmy się przy „Domkach WPN”, aby 
rywalizować o tytuł Spinningowego Mistrza Koła. Przed roz-
poczęciem wędkowania i odczytania regulaminu zawodów, 
zawodnicy rozgrzali się ciepłą kawą i herbatą. Gdy sekretarz 
przeczytał listę startową zawodnicy udali się na poszukiwanie 
dogodnego stanowiska łowów.

Przez 4 godziny, wszelkimi sposobami – czy to na wob-
bler, czy na blaszkę – zawodnicy przeczesywali dno Warty w 
poszukiwaniu tego jedynego brania. Zdobycz ważyliśmy na 
miejscu zbiórki, po przyjściu ostatniego zawodnika. Kiedy 
komisja sędziowska zajmowała się ustaleniem wyników, 
wędkarze posilali się przy grillu. Tego dnia tytuł Mistrza Koła 
w dyscyplinie spinningowej zdobył Adam Przydanek (3 oko-
nie – 0,410 kg). Tuż za Adamem na podium stanął Przemy-
sław Stefaniak (2 okonie – 0,270 kg). Trzecie miejsce, przy 
równej wadze złowionych ryb przypadło Janowi Krawczyko-
wi (1 Okoń – 0,270 kg). Spośród 20 przybyłych zawodników 
tylko siedmiu przyniosło zdobycz do wagi. 

Dzień Dziecka 2016
Na początku czerwca tradycyjnie Zarząd puszczykow-

skiego koła PZW zaprosił najmłodszych wędkarzy z opieku-
nami, na kolejne zawody z okazji Dnia Dziecka.

 Na miejsce zbiórki wybraliśmy malownicze tereny Zako-
la Warty w Puszczykowie. Pogoda dopisywała nad wyraz, 
dając nadzieję na wspaniałą zabawę i aktywnie spędzenie 
tego przedpołudnia, w gronie rodzinnym. Zawodnicy wraz  
z opiekunami przybywali na miejsce zawodów już po godzi-
nie ósmej rano, trwały zapisy i każde dziecko otrzymało „pa-
kiet” startowy w postaci batoników, pączków oraz soczków 
owocowych. O godzinie dziewiątej rozpoczęły się zawody. 
Zapisano trzydzieścioro troje dzieci, które wraz z rodzicami, 

babciami i dziadkami z niecierpliwością oczekiwały na roz-
poczęcie imprezy. Zanim jednak to nastąpiło dzieci ustawiły 
się do pamiątkowego zdjęcia. Prezes Przemysław Stefaniak 
przywitał zebranych milusińskich i opiekunów oraz Burmi-
strza pana Andrzeja Balcerka, który życzył dobrej zabawy 
oraz obfitych połowów. Na tym zakończyliśmy cześć oficjal-
ną. Zawodnicy udali się na wybrane miejsca, aby do godziny 
jedenastej wyłowić jak najwięcej ryb. Atmosfera niemal pik-
nikowa, towarzyszyła nam do końca zmagań. Gdy wszyscy 
byli zaabsorbowani wędkowaniem na miejsce zbiórki, wzbu-
dzając powszechne zainteresowanie i radość najmłodszych, 
przybyły trzy wozy bojowe wraz z łódką Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Mosiny i Nowinek. Strażacy na łódce z Warty czu-
wali nad bezpieczeństwem biorących udział w imprezie.

Wspólne chwile nad wodą skończyły się tuż po godzinie 
jedenastej. Sygnał do zakończenia dały syreny strażackie. 
Mali zawodnicy zebrali się na plaży, aby zważyć swoje zdo-
bycze. Komisja wagowa w składzie: Kazimierz Anioła  
i Adam Stefaniak, zapisywała wyniki. W bazie zawodów na 
milusińskich czekał ciepły posiłek serwowany przez gospo-
darza koła Krzysztofa Tomaszewskiego oraz wozy OSP,  
w których można było robić zdjęcia, oglądać w środku, stra-
żacy przygotowali konkurs „strzelania” do celu ze strumienia 
wody. Atrakcji nie było końca.

Gdy komisja sędziowska ustaliła wyniki zawodów przy-
szedł czas na uroczyste zakończenie imprezy. Przybyli stło-
czyli się w pobliżu namiotu zarządu koła, aby dowiedzieć się 
kto zwyciężył. Na koniec przybył również Burmistrz Andrzej 
Balcerek, który przywiózł ze sobą upominki dla dzieci biorą-
cych udział w zawodach.

W tym dniu rywalizowaliśmy w dwóch kategoriach: 
chłopców oraz dziewcząt. W pierwszej zwyciężył Mikołaj
 Przydanek (0,730 kg), drugi na podium stanął Maciej

NA WOBBLER I NA BLASZKĘ CZYLI WIOSENNO-LETNIE                RELACJE PUSZCZYKOWSKICH WĘDKARZY
Koniec maja i początek czerwca to przełomowe miesiące w wędkarskim kalendarzu. Powoli żegnamy 

wiosnę i szybkim krokiem wchodzimy w sezon letni, z długimi wieczorami, sprzyjającymi wędkarskim 
wyprawom i obfitującymi w zdobycze godne zaprezentowania. Wiosnę zakończyliśmy zawodami o tytuł 
Spinningowego Mistrza Koła, a kolejną porę roku zainaugurowały zawody z okazji Dni Puszczykowa.
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Borowiak (0,660 kg), trzeci był Stasiu Kuciak (0,600 kg). 
Wśród dziewcząt pierwsze miejsce wyłowiła Andżelika Bia-
łas (1,480 kg), drugie Ania Brachaczek (1,330 kg), z kolei 
trzecie przypadło Oliwii Stachowiak (0,850 kg). Pierwsze 
trójki otrzymały puchary, pamiątkowe dyplomy, upominek 
podarowany od Burmistrza oraz wybraną przez siebie nagro-
dę. W tym dniu jednak nie było przegranych wszystkie dzie-
ci otrzymały moc upominków, wybrały je według własnych 
upodobań. W tym czasie strażacy włączyli kurtynę wodną, 
przez którą śmiejąc się przebiegały dzieci. Tuż po rozdaniu 
ostatniego upominku prezes Przemysław Stefaniak podzięko-
wał za uczestniczenie w zawodach, podziękował również 
wszystkim, którzy wsparli organizację tej wyjątkowej impre-
zy oraz zaprosił na kolejną w następnym roku.

Serdeczne podziękowania należą się tym którzy wsparli 
organizację zawodów: Burmistrzowi Puszczykowa Panu An-
drzejowi Balcerkowi, kierowniczce Centrum Animacji Spor-
tu Pani Joannie Hejnowicz, Panu Arkademu Fiedlerowi, Fir-
mie VOX z Poznania, Piekarni – Cukierni Pana Jacka Błasz-
kowiaka, Panu Józefowi Jasińskiemu – Sklep Gold Fish 
Mosina, Wypożyczalni Kajaków – Tomasz Kuciak, Tomasz 
Bąk, Panu Markowi Dachterze oraz Panom Maksymilianowi 
i Mikołajowi Andrzejewskim – Pro Servis. Dzięki Wam 
Dzień Dziecka spędzony z naszym kołem daje dużo uśmie-
chu i zabawy wszystkim dzieciom.

Szczególne podziękowania należą się jednostce Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Mosiny (Maciej Bartłomiejczyk, Ma-
ciej Drebot, Kamil Kołodziejczak, Bartosz Ratajczak) oraz 
jednostce OSP z Nowinek (Grzegorz Barański, Sławomir 
Barański, Paweł Chrastek, Waldemar Chrastek). Obecność 
strażaków dała dzieciom, jak również dorosłym dużo wspól-
nej zabawy i gwarantowała bezpieczeństwo podczas imprezy.

Dziękuję kolegom z Zarządu Koła, za włożony wysiłek  
w organizację imprezy: Przemysławowi Stefaniakowi, 
Krzysztofowi Tomaszewskiemu, Andrzejowi Ratajczakowi, 
Kazimierzowi Aniole, członkom koła kol. Krzysztofowi 
Brzoskiemu, Leszkowi Kazimierczakowi, Wojciechowi To-
maszewskiemu, Sławomirowi Wiśniewskiemu i Adamowi 
Przydankowi. Chciałbym podziękować również wszystkim 
ludziom dobrej woli, którzy wsparli nas przy organizacji za-
wodów i chcieli pozostać anonimowi.

Dni Puszczykowa 
Od dziesięcioleci zawody z okazji Dni Puszczykowa są 

stałym punktem w kalendarzu zawodów Naszego koła. Jak 
co roku przyciągają więcej zawodników niż zwykle i dają 
szanse po raz pierwszy sprawdzić się latem nad Wartą.

W niedzielę, 26 czerwca spotkaliśmy się o godzinie szó-
stej pod tablicą wędkarską, aby tradycji stało się zadość. Gdy 

wszyscy wcześniej zapisani przybyli na miejsce prezes Ste-
faniak otworzył zawody, życząc jak najlepszych połowów. 
Tradycję również, jak co roku, podtrzymuje wraz z wędka-
rzami pan Burmistrz Andrzej Balcerek, który przybył, aby 
wspólnie z prezesem zachęcić do wspólnych sportowych 
zmagań, jak  również podziękować Kołu nr 41 za czynne 
włączanie się w obchody święta Puszczykowa. Oficjalną 
część kontynuował sekretarz Koła odczytując regulamin za-
wodów i przeprowadzając losowanie stanowisk, na których 
wędkowali zawodnicy. Po sprawnym rozlosowaniu miejsc 
wszyscy udali się nad wodę, aby wstępnie ocenić swoje szan-

se i pomyśleć o strategii, która przyniesie sukces. 
Poranna pogoda napawała optymizmem. Po upalnym ty-

godniu, nastąpiło ochłodzenie i przy ok. 20 stopniach Celsju-
sza można było liczyć na dobre brania, mimo że stan wody 
jest o tej porze roku bardzo niski. 

Zawody trwały cztery godziny, z przelotnym deszczem  
i przyjemnym chłodem. Gdy zabrzmiał ostatni sygnał zawod-
nicy udali się na miejsce zbiórki pod „domki” WPN, aby 
zważyć swoje zdobycze i zjeść ciepły posiłek. 

Komisja wagowa wykonała swoje obowiązki i już wszyst-
ko było jasne. W zawodach z okazji „Dni Puszczykowa 
2016” pierwsze miejsce wyłowił Marcin Mizerny z imponu-
jącym wynikiem złowionych ryb 9,310 kg, czym zdeklasował 
kolegów z pierwszej dziesiątki.  Drugą pozycję na podium 
zajął Przemysław Stefaniak (3,690 kg), trzecia lokata przy-
padła Michałowi Polowczykowi (2,920 kg). Zwycięzcom 
serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w zmaga-
niach o tytuł „Wędkarza Roku 2016” w dyscyplinie spławi-
kowej. 

Serdecznie dziękujemy Pani Joannie Hejnowicz – kierow-
niczce CAS Puszczykowo za przekazanie pucharów dla zwy-
cięzców. 

Adam Stefaniak
Sekretarz Koła PZW w Puszczykowie

NA WOBBLER I NA BLASZKĘ CZYLI WIOSENNO-LETNIE                RELACJE PUSZCZYKOWSKICH WĘDKARZY
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Komendant posterunku Milicji został zaalarmowany 28 
czerwca 1956 roku o godzinie 8 rano, przez agenta Urzędu 
Bezpieczeństwa, o tym, że w Poznaniu rozpoczęły się prote-
sty i robotnicy wyszli na ulice. Pracownik UB pozostawił na 
szafie w posterunku pistolet TT, co było celową prowokacją 
skierowaną w kierunku protestujących robotników, których 
przybycia wówczas się spodziewano. Komendant posterunku 
zdecydował się ukryć broń w prywatnym mieszkaniu rodziny, 
która zamieszkiwała budynek posterunku MO. 

O godzinie 18 pod Posterunek MO podjechał samochód 
ciężarowy STAR, w którym znajdowało się sporo osób. Z tego 
samochodu padła seria strzałów z karabinu maszynowego,  
a kule trafiały w okna pierwszego piętra posterunku. Zaczęli  
z niego także wyskakiwać młodzi ludzie w wieku od 18 do 25 
lat, uzbrojeni w różnego rodzaju broń, w tym karabiny maszy-
nowe i granaty. W wyniku strzelaniny, w jednym z pomiesz-
czeń w górnej części budynku spadł na podłogę żyrandol. Znaj-
dujące się tam kobiety i dzieci były w szoku, zaczęły płakać. 

Przed wejściem do Posterunku MO stał starszy doświad-
czony milicjant. Młoda kobieta, która również wyskoczyła  
z samochodu, trzymając w jednej ręce granat, a w drugiej 
pistolet „TT”, wezwała stojącego, aby się nie ruszał, po czym 
piętnastoosobowa grupa wtargnęła do Posterunku. Pozostali 
na zewnątrz młodzi ludzie, stojąc z bronią w ręku, ubezpie-
czali ich. Pierwszą czynnością jaką podjęła grupa po wejściu 
do pomieszczenia było rozbicie telefonu. Dowódcą grupy był 
Edward Człapa, który miał 25 lat i nosił czapkę ze znakami 
straży przemysłowej. Nakazał on Komendantowi Posterunku 
MO Edwardowi Bednarkowi wydanie broni, jednak ten od-
parł, że oddał już broń funkcjonariuszowi UB. W rzeczywi-
stości broń została zatopiona w worku, w pobliskim stawie. 

Grupa wycofując się z Posterunku zabrała mundury mili-
cyjne i inne wyposażenie. Jednak na wyraźne prośby komen-
danta rzeczy te zostały zwrócone, ponieważ w przeciwnym 
razie milicjanci sami by musieli zapłacić za ich odkupienie. 
Po pięciu dniach do Posterunku przybył Zastępca Komendan-
ta Powiatowego, wtedy wydobyto broń ze stawku. Po tygo-
dniu od zajścia do Posterunku zgłosił się pracownik Urzędu 

HISTORIA CZERWCA 1956 ROKU W PUSZCZYKOWIE
Ostatnio obchodziliśmy 60 rocznicę czerwca 1956 r. Nasze miasto było również areną tych wydarzeń. 

Puszczykowo w latach pięćdziesiątych było popularnym wczasowiskiem odwiedzanym przez 
poznaniaków. Przy ulicy Poznańskiej znajdował się posterunek Milicji Obywatelskiej, w miejscu obecnej willi, 
która znajduje się przy łuku ulicy zakręcającej w kierunku stacji kolejowej w Puszczykowie. 

 data ur.  data zg. 
Błocka Anastazja 8.III.1939 18.V.2016
Szebiotko Aleksandra 20.IX.1923 19.V.2016 
Janiszewska Lidia Maria 4.VII.1963 19.VI.2016
Klepas Barbara 17.XI.1954 4.VII.2016

oDesZLi

 data ur. data.zg.
Hybiak Rafał 14.XII.1958 7.VII.2016
Frankiewicz Barbara Krystyna 3.XI.1945 12.VII.2016
Kunert Emilia 17.VI.1925 12.VII.2016

Bezpieczeństwa, który przesłuchiwał komendanta na okolicz-
ność nieodpowiedniego zabezpieczenia budynku. Jak wspo-
minał Edward Bednarek: „W ogóle nie chciał słuchać o uzbro-
jonej grupie ludzi, tylko medytował, że pozwoliłem „chuliga-
nom” wejść do jednostki. Po tej wizycie zostałem wezwany 
do Komendanta  Wojewódzkiego MO do rapor tu .  
W wyniku tego zwolniono mnie dyscyplinarnie z dniem 31 
lipca 1956 roku, pozbawiając mnie pracy i środków do życia”. 

W Polsce Czerwiec 1956 roku stał się jednym z symboli, 
które doprowadziły nasze Państwo do wolności. Jak widać, 
Puszczykowo było również miejscem wydarzeń tego zrywu 
niepodległościowego. Niestety nie ma po tym ani śladu w 
naszym mieście. Do napisania artykuły użyto wspomnień 
Edwarda Bednarka. 

Zapraszam mieszkańców Puszczykowa do przesłania 
swoich wspomnień na temat Czerwca 1956 roku na adres 
poczty elektronicznej: krzyzanskimaciej@gmail.com, bądź 
do kontaktu pod numerem telefonu 508467405. Zachęcam do 
przekazywania mi również innych pamiątek (lub ich ksero-
kopii) dotyczących historii Puszczykowa: zdjęć wykonanych 
w Puszczykowie, dokumentów, wspomnień, relacji. 

Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego
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kajakaMi Po waRcie 
16 lipca Centrum Animacji Sportu zorganizowało drugi 
spływ kajakowy. Tym razem uczestnicy zebrali się  
w Radzewicach, skąd autobus zawiózł ich do Śremu. 
Tam czekały już kajaki, które zostały zwodowane na 
Wartę przy ulicy Nadbrzeżnej. Pogoda dopisała, choć 
po ulewnych deszczach w czwartek i piątek – istniała 
obawa, że spływ będzie trzeba odwołać. Jednak – jak 
na specjalne życzenie – słońce towarzyszyło 
kajakarzom całą drogę. Na metę w Porcie Radzewice 
uczestnicy dopłynęli po około dwóch godzinach. 
Dziękujemy za wspólny aktywny wypoczynek. Do 
zobaczenia!                                                       caS/jh

SRebRo dLa jULii ocZachowSkiej
Bardzo dobrze podczas Mistrzostwa Polski do lat 16 rozegranych na kortach Legii 
Warszawa zaprezentowała się Julia Oczachowska z Akademii Tenisowej Angelique 
Kerber w Puszczykowie. Podopieczna trenera Wojciecha Gawlaka zdobyła srebny 
medal, przegrywając w finale z Mają Chwalińską (Adventage Bielsko Biała).       red

ZoSia kRoMoLicka wYgRYwa
Na kortach K.S. Promień Opalenica odbył się turniej wojewódzki skrzatek 
(do 12 lat) o Puchar Burmistrza Opalenicy. Bardzo dobrze zaprezentowała 
się puszczykowianka, zawodniczka Akademii Tenisowej Angelique Kerber 
w Puszczykowie Zosia Kromolicka. Podopieczna trenera Marcina 
Radwana wygrała turniej singlowy pokonując w grupie finałowej Martę 
Nadajewską (UKS AT Challenge Piotrków Tryb.) 6/3, 7/6 oraz swoją 
koleżankę klubową Tatianę Burdzińską 6/2, 6/2. Gratulujemy!

SRebNa oLga
Srebrny medal w deblu przywiozła z Międzynarodowych Mistrzostw Polski Kobiet  
i Mężczyzn w tenisie Olga Brózda, zawodniczka i trenerka Akademii Tenisowej 
Angelique Kerber w Puszczykowie. Podczas zawodów zorganizowanych  
w Gliwicach Olga, grając w parze z Justyną Jegiołką (UKS Smecz Leśnica), 
przegrały po bardzo dramatycznym meczu dopiero w finale. Debel Daria Kuczer 
(AT Promasters Szczecin)/Aleksandra Buczyńska (RKT Radom ) zwyciężył 4:6, 7:6, 
12:10. Gratulujemy!                                                                                red

Złota aLicja
Nie ma zawodów, z których młodzi zawodnicy Akademii Tenisowej Angelique 
Kerber w Puszczykowie nie przywieźliby medali i dyplomów. Tak było również 
podczas turnieju WTK skrzatek (do 12 lat) rozegranym w Toruniu. Puszczykowianka 
Alicja Szurgot, grając w parze z Amelią Ciesielczyk (UKS RP SPORT Olsztyn) nie 
dały szans rywalkom i zwyciężyły w turnieju deblowym parę A. Frątczak/K. Frątczak 
(BAT Bydgoszcz) 6/3, 7/5. W drodze po zwycięstwo puszczykowsko-olsztyńska 
para wyeliminowała po zaciętym 3-setowym pojedynku 6/2, 0/6, 10/4, debla Maria 
Głowacka (TS IDEA SPORT Toruń)/Joanna Strzelecka (Start Wisła). Gratulujemy! 
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PUSZcZYkowSka Liga
Piłki NożNej giMNaZjÓw

1. Gimnazjum nr 1
2. Gimnazjum nr 2 - 1
3. Gimnazjum nr 2 - 2

badMiNtoN 

kategoria oPeN kobiet:
1. Katarzyna Kistowska
2. Ewa Cierżyńska
3. Anna Mikołajczak

kategoria oPeN Mężczyzn:
1. Jakub Janaszek
2. Przemysław Janaszek
3. Mateusz Kędziora

chłopcy kl. 1-3
1. Tadziu Janaszek

chłopcy kl. 4-6
1. Jakub Standar
2. Jakub Mikołajczak
3. Grzesiu Janaszek

chłopcy gimnazjum
1. Jakub Kędziora
2. Wojtek Pawlik
3. Jakub Mazurek

Piłka Siatkowa 
PLażowa

gimnazja – dziewczęta
1. Anna Pachura, Natalia Zawada

gimnazja – chłopcy
1. Łukasz Chwieralski, Mikołaj Kaczmarek
2. Adam Łukaszewicz, Piotr Wielowiejski
3. Kuba Kiciński, Mateusz Flis
4. Adam Forycki, Antoni Forycki

kobiety oPeN 
1. Agnieszka Gagat, Dominika Mosz-
czyńska
2. Joanna Duszak, Danuta Barczyszyn
3. Anna Pachura, Natalia Zawada
4. Alicja Kaczmarek, MargaretaOhnsorge

Mężczyźni oPeN
1. Siwierski, Pinkowski
2. Szymon Włodarczyk, Alan Draganow
3. Mateusz Sylwestrzak, Kuba Nowak
4. Dawid Zdanowski, Michał Kempiński

teNiS ZieMNY 
dzieci do lat 10

1. Maja Morawska
2. Alicja Głowacka

3. Jędrzej Hajkowicz
dzieci i młodzież do lat 16

1. Zofia Kromolicka
2. Marta Zażembłowska
3. Tomasz Moritz

singiel kobiet oPeN
1. Lidia Ostrowska
2. Viola Stróżyk
3. Anna Pyrek

singiel mężczyzn oPeN
1. Jacek Szafarkiewicz
2. Jarosław Nowacki
3. Piotr Nowak/ Filip Ciążyński

singiel mężczyzn +45
1. Janusz Błaszkowiak
2. Jacek Wojciechowski
3. Jarogniew Janaszek

debel mężczyzn
1. Andrzej Waligórski/ Mariusz Matela
2. Michał Sobierajewicz/ Janusz Szafar-
kiewicz
3. Juliusz Łuczak/ Jacek Błaszkowiak

MikSt
1. Anna Pyrek/ Michał Sobierajewicz
2. Wioletta Olejnik/ Sebastian Gałązka
3. Katarzyna Witkowska/ Krzysztof 
Kaczmarek

PUSZcZYkowSka Liga
 koSZYkÓwki

                                 DNI PUSZCZYKOWA 2016              WYNIKI SPORTOWE
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1. Gladiatorzy z V LO
2. Home Team
3. Basketball Killaz
4. Mosina Bridge
5. Chmneys
6. Fistaszio

Piłka NożNa ZeSPołÓw
       NieZRZeSZoNYch

1. Jomax Mosina
2. Arka Leśna Puszczykowo
3. Real Puszczykowo
4. Playmakers Puszczykowo
5. Rewir Puszczykowo
6. Oldboys Puszczykowo
7. Bobiki Puszczykowo
8. Max-Bud Krajkowo

SZachY

Szkoły podstawowe
1. Paweł Malkowski
2. Wiktor Niemczal
3. Piotr Kamola 

gimnazja
1. Kacper Marciniak

oPeN
1. Jarosław Owsianny

2. Kazimierz Malkowski
3. Marek Niemczal

SZeRMieRka

rocznik 2007 i młodsi 
1. Kaja Patoleta (Atlas Tarnowo Podgórne)
2. Aleksandra Mirowska (Muszkieter Mosina)
3. Kacper Trzciński (Muszkieter Mosina) 
oraz Alan Tomaszewski (Warta Śrem)

rocznik 2005/2006 dziewcząt 
1. Hanna Depta (Atlas Tarnowo Podgórne)
2. Gabrysia Ciborowska (Atlas Tarnowo 
Podgórne)
3. Zofia Pohl i Magda Żerdzińska (obie 
Muszkieter Mosina)

rocznik 2005/2006 chłopcy 
1. Antoni Nieckarz (Muszkieter Mosina)
2. Zofia Lachowicz (Muszkieter Mosina)
3. Aleksander Paszak oraz Filip Murawski 
(obaj Muszkieter Mosina)

rocznik 2003/2004 chłopcy
1. Adam Patoleta (Atlas Tarnowo Podgórne)
2. Adrian Genderka (Warta Śrem)
3. Mateusz Nowicki (Muszkieter Mosina) 
oraz Michał Kapłon (Atlas Tarnowo Podgór-
ne)

SPławikowe ZawodY
wędkaRSkie

1. Marcin Mizerny
2. Przemysław Stefaniak
3. Michał Polowczyk

 bRYdż
1. Andrzej Janaszek / Jerzy Ozorowski
2. Piotr Tyranowski / Zygfryd Banecki
3. Jolanta Materniak / Roman Sadowski

                                 DNI PUSZCZYKOWA 2016              WYNIKI SPORTOWE ZAPISZ SIĘ NA 
SPORTOWE 
PóŁKOLONIE
Centrum Animacji Sportu zaprasza 
dzieci na półkolonie Sportowy Ko-
niec Wakacji. 

Turnus I - od 16 do 19 sierpnia 
       (4 dni) koszt 60 zł; 

Turnus II - od 22 do 26 sierpnia 
       (5 dni), koszt 70 zł. 
Zajęcia odbywają się w Szkole 
Podstawowej nr 2 w godzinach od 
9:00 do 15:00.
Zapisów można dokonywać na 
adres: hejnowicz@puszczykowo.
pl lub pod numerem telefonu  
+48 666 851 382.

organizatorzy dni Puszczykowa 2016 serdecznie dziękują 
kP LaS PUSZcZYkowo za wkład w organizację dni Puszczykowa.

Upalne lato, które zawitało do 
Wielkopolski w minionych dniach  
zachęca do plażowania i kąpieli. Dla 
mieszkańców Puszczykowa najbliż-
sze miejsca, gdzie można zażywać 
kąpieli pod opieką ratowników, 
znajdują się w Mosinie, Dymacze-
wie Nowym i na terenie Wielkopol-
skiego Parku Narodowego. 

W Mosinie kąpielisko zorgani-
zowane jest na tzw. Gliniankach, do 
których można dojechać ul. Poże-
gowską.  Drugie miejsce do kąpania 
znajduje się w Dymaczewie No-
wym, nad Jeziorem Dymaczew-
skim. Trzecia plaża zorganizowana 
jest na brzegach Jeziora Jarosław-
skiego, do którego najlepiej dotrzeć 
tzw. grajzerówką. 

Warto wspomnieć, że miejsca te 
są pod systematyczną  kontrolą Wo-
jewódzkiego Inspektora Sanitarne-
go, dotyczącą jakości wody w tych 
akwenach.                                  red

gDZIE 
POPŁYWASZ 
BEZPIECZNIE
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2 MedaLe ZUZaNNY kUbachY
W Mistrzostwach Polski Skrzatów (do 12 lat) w tenisie rozegranych w Szczecinie 
wystartowały 3 zawodniczki Akademii Tensowej Angelique Kerber  
w Puszczykowie. Zofia Kromolicka przegrała w pierwszej rundzie z Weroniką 
Janiszek (Grzegórzecki Kraków). Matylda Buryło dotarła do ćwierćfinału. Jeszcze 
lepszy wynik „ugrała” Zuzanna Kubacha (trener Jarosław Wołąsewicz), która  
w singlu wywalczyła srebrny medal przegrywając w finale z Adą Piestrzyńską (KT 
Legia Warszawa) 3/6, 2/6, a w parze z Malwiną Rowińską (KT Legia Warszawa) 
wygrały te zawody, pokonując, po 3-setowym meczu, turniejową dwójkę Darię 
Górską (PT Olimpia Poznań)/Aleksandra Węgrzyn (UKS PR SPORT Olsztyn) 7/5, 
6/7, 10/8. Dobra gra Zuzanny został dostrzeżona i doceniona także przez 
trenerów kadry narodowej. 11 lipca tenisistka została powołana do 
reprezentowania Polski na Drużynowych Mistrzostwach Europy do lat 12. 
Tak trzymać!                                                                                                     red

witoLd koNoPko Na PodiUM
Bardzo dobrze na ogólnopolskim turnieju w Pobiedziskach spisał się Witold 
Konopko, zawodnik Akademii Tenisowej Agelique Kerber w Puszczykowie. 
Podopieczny trenera Wojciecha Gawlaka, startujący w katergorii kadetów (do lat 
16), w grze singlowej po zaciętym i wyrównanym meczu, przegrał dopiero  
w finale 7/6, 6/4 z Kamilem Rządkowskim (A.M. Tenis Warszawa). Jeszcze lepiej 
udały się Witoldowi pojedynki deblowe. W parze z Albertem Chudym (UKS Smecz 
Gniezno) zwyciężyli, pokonując w finale parę Kacper Górecki (PKT Pobiedziska)/
Dawid Wiśniewski (Goplania Inowrocław) 7/6, 6/3. Gratulujemy!                      red

MEDALOWE MŁODZIEżOWE MISTRZOSTWA POLSKI 

Srebro zdobyła w grze deblowej Paulina Jastrzębska. Pod-
opieczna trener Olgi Brózdy w parze z Igą Odrzywołek (KS 
Górnik Bytom ) uległa w finale parze Agatą Borgman (KS 
Górnik Bytom)/Aleksandra Buczyńska (RKT Return Radom) 
1/6, 2/6. Paulina wywalczyła tez brąz w grze mieszanej  
w parze z Sebastianem Chojnowskim (STK Sopot). 

Natomiast dwa złote medale zdobyła Anstasiya Shoshyna. 
Nastia nie miała sobie równych w grze pojedynczej i miesza-
nej. Podopieczna trenera Wojciecha Gawlaka w grze singlo-
wej pokonała w finale Agatę Borgman (KS Górnik Bytom) 
6/3, 6/4, natomiast w grze mieszanej wygrała turniej w parze 
z Bartłomiejem Maroszkiem (RKT Radom).

Dobra passa Nastii nie skończyła się po młodzieżowych 
mistrzostwach. Zawodniczka bardzo dobrze wypadła w turnie-
jach ITF: Bella Cup w Toruniu i ITS Cup w czeskim Ołomuń-
cu. W Toruniu w grze pojedynczej odpadła w II rundzie ulega-
jąc Rumunce Marii Bara 1/6, 2/6. W deblu w parze z Polką M. 
Fręch uległy dopiero w ćwierćfinale czeskiemu deblowi L. Kun-
cikova/K. Stuchla 3/6, 4/6. 

W Ołomuńcu, w singlu odpadła wprawdzie już w I rundzie 
przegrywając z turniejową jedynką Rosjanką Elizavietą Ku-
lichkovą. Pechowe rozstawienie odbiła sobie w deblu, gdzie 

grając w parze z Filipinką K. Lehnert dotary do finału, w któ-
rym uległy 2:0 parze Ema Burgic-Bucko/Jasmina Tinjic. 

Jak mówi prezes Akademii Henryk Gawlak uzyskane wy-
niki są bardzo satysfakcjonujące. Anastasiya dzięki swojemu 
wysokiemu rankingowi w singlu i deblu grała w turniejach 
głównych, z których przywiozła 7 punktów singlowych i 59 
deblowych. Zapewniło jej to awans w klasyfikacji WTA – na 
477 pozycję w singlu i na 413 miejsce w deblu. 

Gratulujemy!                                                               red

Z 4 medalami wróciły z Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski Kobiet i Mężczyzn w tenisie zawodniczki 

Akademii Tenisowej Angelique Kerber  
w Puszczykowie. Łupem puszczykowianek padły  
2 złote krążki oraz medale srebrny i brązowy.
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II PUSZCZYKOWSKI DWUBIEg LIPCOWY

W dniach 2-3 lipca odbył się II 
Puszczykowski Dwubieg Lipcowy. 

Podobnie jak w ubiegłym roku pierwszy 
bieg wystartował wieczorem 2 lipca, zaś 
drugi – poranny – w niedzielę 3 lipca,  
o godz. 10.

Uczestnicy obu biegów rozbili namioty na te-
renie Centrum Animacji Sportu przy ulicy Ko-
ścielnej, wieczorem bawili się przy grillu, zaś nie-
dzielę rozpoczęli zdrowym śniadaniem na świe-
żym powietrzu. 

Dla biegaczy oraz mieszkańców Puszczykowa 
w sobotę wyświetlono dwa filmy Kina Letniego: 
„Kosmiczny mecz” oraz „Ostatni gwizdek”.

Gdyby nie szkwał, który przeszedł nad Pusz-
czykowem w sobotę i zniszczył znaczną część 
sprzętu – impreza byłaby wręcz idealna. 

Zapraszamy na bieg nocny, który odbędzie 
się 5 sierpnia br. – start również z terenu CAS 
przy Kościelnej.                                       CAS/jh




