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wydatki inwestycyjne 10 700 000 zł

dochody 45 000 000 zł

Projekt budżetu Puszczykowa na 2017

czytaj str. 8-9 
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samorząd

Latem tego roku spore emocje budził w mieście wnio-
sek o wydanie warunków zabudowy – na początku dla 

trzech 6-piętrowych, potem zmieniony na dwa 7-piętrowe 
budynki mieszkalne przy ul. Kraszewskiego w sąsiedztwie 
szpitala. Po przeprowadzonej przez Urząd Miasta analizie wa-
runków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy 
(tzw. analiza urbanistyczna), od której zależy jak wniosek zo-
stanie rozpatrzony, wydałem inwestorowi negatywną decyzję, 
o czym poinformowałem radnych. Przekazałem im też, że na 
kolejną sesję Rady Miasta przygotuję projekt uchwały o przy-
stąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, obejmującego tereny przyszpitalne. Ko-
misja Rozwoju zdecydowała, że plan zostanie opracowany dla 
rejonu pomiędzy terenem PKP, ulicą Kosynierów Miłosław-
skich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka. Po 
przekazaniu odmowy inwestorowi sytuacja wydawała się za-
żegnana. Tym bardziej, że w artykule w Głosie Wielkopol-
skim przedstawiciel inwestora stwierdził, że w związku  
z odmową nie będzie się od niej odwoływał do Samorządowe-
go Kolegium Odwoławczego, mimo, iż proceduralnie przy-
sługuje mu takie prawo. Niestety, po kilku tygodniach „spo-
koju”, 31 października do Urzędu wpłynęło odwołanie Real 
Estate Investment spółka z o.o. od mojej decyzji z 12 paź-
dziernika br. o odmowie wydania warunków zabudowy dla 
dwóch wielopiętrowych budynków mieszkalnych. W odwoła-
niu zarzucono, że nie było podstaw do odmowy ustalenia wa-
runków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. W treści 
odwołania wniesiono o uchylenie zaskarżonej decyzji w cało-
ści. Sprawa nie została więc jednak definitywnie zakończona, 
ale znajdzie swój dalszy bieg w SKO.

W tej sytuacji bardzo istotne jest jak najszybsze uchwale-
nie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
aby sprawę definitywnie zakończyć w sposób zgodny z wolą 
mieszkańców, radnych i moją. W międzyczasie SKO wyda 
swoja opinię. Jaką? Nie wiadomo. Jednak niezależnie od niej 
my będziemy podtrzymywać decyzję odmowną.

Sporo komentarzy pojawiło się w związku z likwidacją 
Centrum Animacji Sportu (piszemy o niej szerzej na str. 10). 
Wywołała ona kilka nieporozumień i błędnych opinii, które 
mam nadzieję zostały już rozwiane, m.in. podczas dyskusji 
na komisji czy październikowej sesji Rady Miasta. Jak wie-
lokrotnie podkreślaliśmy, likwidacja CAS nie była podykto-
wana zastrzeżeniami do jego działania i co ważniejsze, nie 
spowoduje zmniejszenia oferty sportowej w naszym mieście. 
Wręcz przeciwnie, będziemy robili wszystko, aby była ona 
jeszcze bogatsza. Na tę decyzję złożyło się wiele czynników. 
Jednym z nich jest możliwość lepszego wykorzystania poten-
cjału organizacji pozarządowych zajmujących się w Puszczy-
kowie sportem. Uważam również, że stworzenie „silnego” 
referatu w Urzędzie Miejskim jest lepszym rozwiązaniem niż 
dalsze utrzymywanie CAS w dotychczasowym, właściwie 
dwuosobowym składzie. Likwidację CAS przyspieszyła po-
niekąd decyzja o przekazaniu administrowania budowaną 
halą sportowo-widowiskową Bibliotece Miejskiej Centrum 
Animacji Kultury. Oczywiście rozważaliśmy wariant z CAS-
-em jako administratorem hali, jednak ze względu na możli-

wość całkowitego odliczenia 
VAT w przypadku przejęcia 
sali przez BM CAK, takie 
rozwiązanie zostało wyklu-
czone. Jak mówiłem wcze-
śniej, istotnym argumentem 
za zmianami jest też chęć 
efektywniejszej współpracy  
z organizacjami pozarządo-
wych działającymi w obsza-
rze sportu i szeroko rozumia-
nej kultury fizycznej. Zapew-
niam też, że żadnym zmia-
nom nie ulegnie funkcjono-
wanie Orlików i  boiska 
wielofunkcyjnego na terenie przy ul. Kościelnej. Ich gospo-
darze i animatorzy będą jedynie podpisywali umowy nie jak 
dotychczas z CAS tylko z Urzędem Miejskim. Co istotne,  
w trakcie dyskusji nad likwidacją CAS-u nie pojawił się ża-
den argument, który by przemawiał za pozostawieniem cen-
trum, jako wyodrębnionej jednostki. Część radnych, będą-
cych przeciwna likwidacji CAS-u, podnosiła jedynie, że po 
co likwidować coś, co dobrze funkcjonuje. Trudno się z takim 
argumentem zgodzić – oczywistym jest, że nawet jeśli dobrze 
funkcjonuje to wcale nie oznacza, że nie może lepiej.       

Tak na marginesie, sytuacja z CAS przypomina mi nieco 
obawy niektórych ludzi przed przeniesieniem biblioteki do 
budynku na Rynku. Dzisiaj nikt już o tym nie pamięta, bo 
nowe obiekty doskonale się spisują służąc mieszkańcom Pusz-
czykowa. Jestem przekonany, że tak samo będzie w przypadku 
nowej hali i zmian w funkcjonowaniu jednostki zajmującej się 
sportem.

W październiku odbyło się również wspólne posiedzenie 
trzech komisji Rady Miasta, na którym większość radnych, tak 
jak ja wcześniej, opowiedziała się za dopuszczeniem zlokali-
zowania przy ul. Moniuszki marketu o powierzchni sprzedaży 
do 750 m2. W tej sytuacji zgodnie z wolą radnych przygotuję 
do wyłożenia projekt planu uwzględniający to stanowisko. Wa-
runkiem jednak takiego wyłożenia planu będzie podtrzymanie 
zobowiązań, jakie wcześniej podjął inwestor chcący wybudo-
wać market, dotyczących budowy ogólnodostępnego parkingu 
na swoim terenie oraz dodatkowego pasa ruchu na ul. Mo-
niuszki. W sprawie marketu trwa obecnie postępowanie w 
sprawie wydania warunków zabudowy o jakie ubiega się In-
westor. Wcześniejszą moją negatywną decyzję uchyliło Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze, uznając, że nie było podstaw 
do odmowy wydania warunków zabudowy.

Listopad to miesiąc przedłożenia Radzie Miasta projektu 
budżetu. Ten na 2017 r. będzie największym budżetem w hi-
storii Miasta. Na inwestycje zaplanowaliśmy aż 10,7 mln zł. 
Najważniejszą inwestycją będzie oczywiście dokończenie 
budowy hali widowiskowo-sportowej. Rok 2017 będzie rów-
nież pierwszym, w którym w naszym mieście będą realizo-
wane zadania w ramach budżetu obywatelskiego.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa
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UCHWAłY PODJęTE PODCZAS 24 SESJI RADY MIASTA  PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 25. 10. 2016 R.
Uchwała Nr 155/16/VII

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy 
Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na 2017 rok.

 § 1. Uchwala się roczny program współpracy Miasta 
Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie: Silne i niezależne organizacje pozarządowe 
są ważnym partnerem dla samorządu. Podejmują cenne dzia-
łania w zakresie różnych inicjatyw społecznych. Współpraca 
organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym 
stwarza szansę na lepsze zorganizowanie wspólnego celu: 
poprawy jakości życia mieszkańców naszego miasta. Propo-
nowany w uchwale „Roczny program współpracy z organi-
zacjami pozarządowym oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2017” jest realizacją 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Przedmiotowy program był konsultowany z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w sposób określony w art. 5 
ust. 5 tej ustawy.

Uchwała Nr 156/16/VII
w sprawie: przyznania Nagrody rady Miasta Puszczy-

kowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Uzasadnienie: Rada Miasta Puszczykowa dostrzega po-

trzebę wspierania rozwoju uzdolnień i zainteresowań najzdol-
niejszych uczniów szkół wszystkich szczebli mieszkających 
na terenie Puszczykowa i reprezentujących Miasto Puszczy-
kowo. Nagroda dla uczniów ma na celu wspomaganie możli-
wości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, a także umoż-
liwianie udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych 
olimpiadach, konkursach, festiwalach, zawodach sportowych 
itp. (uroczystość wręczenia Nagród rady Miasta Puszczy-
kowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych odbędzie się 
1 grudnia 2016 r. o godz. 19.00 w sali Jana Pawła II – pod-
ziemia kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca 
NMP w Puszczykowie, ul. Dworcowa 16).

Uchwała Nr 157/16/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów  

w nieruchomości.
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż udziałów Miasta Pusz-

czykowa w nieruchomości położonej w gminie Komorniki, 
obręb Łęczyca, działki nr 239 i 240 o łącznej powierzchni 
2,7387 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto pro-

wadzi księgę wieczystą PO2P/00122878/7 z wpisem prawa 
własności na rzecz Gminy Komorniki w 2/3 i Miasta Pusz-
czykowa w 1/3.

Uzasadnienie: Gmina Komorniki wraz z Miastem Pusz-
czykowo nabyły w 1994 r. nieruchomości położone w obrębie 
Łęczyca dla potrzeb budowy wspólnej oczyszczalni ścieków 
dla Komornik i Puszczykowa. Inwestycja została wykonana 
przez gminę Komorniki bez udziału Miasta Puszczykowa. W 
2016 r. Wójt Gminy Komorniki zwrócił się z propozycją wy-
kupu udziałów przysługujących Miastu Puszczykowo w nie-
ruchomości obejmującej działki nr 239 i 240. Przejęcie udzia-
łów pozwoli na wykonanie zamierzeń inwestycyjnych Ko-
mornik bez konieczności współudziału Puszczykowa. Należy 
podkreślić, że Puszczykowo korzysta w całości z oczyszczal-
ni AQANET przy ul. Mocka w Puszczykowie, aktualnie żad-
na część infrastruktury komunalnej nie jest włączona do sys-
temu oczyszczalni Łęczyca. Wartość sprzedaży udziałów zo-
stanie określona na podstawie wyceny rzeczoznawcy mająt-
kowego z uwzględnieniem wartości takich specyficznych te-
renów inwestycyjnych, jakimi są tereny oczyszczalni ścieków.

Uchwała Nr 158/16/VII
w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą 

centrum animacji Sportu w Puszczykowie.
§ 1. 1. Likwiduje się z dniem 31.12.2016 r. jednostkę bu-

dżetową Miasta Puszczykowo działającą pod nazwą Centrum 
Animacji Sportu w Puszczykowie.

2. Ustala się terminy rozpoczęcia i zakończenia likwidacji 
Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie:

1) rozpoczęcia - na dzień podjęcia niniejszej uchwały,
2) zakończenia - na dzień 31.12.2016 r.
 2. Do czasu zakończenia likwidacji Centrum Animacji 

Sportu w Puszczykowie będzie prowadziło dotychczasową 
działalność.

 § 3. 1. Mienie komunalne, będące w zarządzie Centrum 
Animacji Sportu w Puszczykowie, zostanie przejęte z dniem 
zakończenia likwidacji przez Urząd Miejski w Puszczykowie.

2. Należności i zobowiązania Centrum Animacji Sportu w 
Puszczykowie stają się z dniem zakończenia likwidacji należno-
ściami i zobowiązaniami Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

3. Burmistrz Miasta Puszczykowa w drodze zarządzenia 
wyznaczy likwidatora Centrum Animacji Sportu w Puszczy-
kowie oraz ustali zakres czynności likwidacyjnych. 

 Uzasadnienie: Po dokonaniu szczegółowej analizy funk-
cjonowania jednostki budżetowej Centrum Animacji Sportu 
w Puszczykowie, w tym biorąc pod uwagę zakres realizowa-
nych zadań (aktualnie zadania te realizuje dwóch pracowni-
ków zatrudnionych na umowę o pracę: kierownik na cały etat 
i zastępca kierownika na część etatu), aktualną infrastrukturę 

sportową, będącą w zarządzie CAS, jak również liczbę pra-
cowników zatrudnionych w CAS, zasadnym jest odstąpienie 
od prowadzenia zadań w zakresie sportu i rekreacji przez od-
rębną jednostkę organizacyjną i przejęcie ich do realizacji 
bezpośrednio przez Urząd Miejski w stosownym referacie.
Pociągnie to za sobą jedynie konieczność utworzenia dodat-
kowego stanowiska ds. sportu w Urzędzie, w ramach nowo 
powołanego referatu, i będzie wystarczające do utrzymania 
co najmniej na dotychczasowym poziomie realizacji zadań 
CAS, a jednocześnie przyniesie wiele korzyści, m.in.:

1. Urząd będzie miał bezpośredni nadzór nad działalno-
ścią sportową zarówno merytoryczną, jak i finansową.

2. Usytuowanie stanowiska ds. sportu w Urzędzie umoż-
liwi: sprawniejszy obieg informacji, ściślejszą współpracę 
między promocją a sportem, angażowanie się w organizację 
istotniejszych imprez większej liczby pracowników, zastęp-
stwa w razie choroby czy urlopów.   

3. Możliwa będzie ściślejsza współpraca z organizacjami 
pozarządowymi - zadania z zakresu sportu zlecane są organi-
zacjom pozarządowym w ramach konkursów organizowanych 
przez Urząd, po likwidacji CAS zarówno zadania zlecane, jak 
i realizowane bezpośrednio przez Miasto będą usytuowane w 
jednym referacie, umożliwi to efektywniejsze wykorzystywa

nie organizacji do realizacji zadań Miasta z zakresu sportu.
4. Zadania administracyjne, kadrowe, księgowe, infra-

strukturalne przejmą inne referaty Urzędu, bez konieczności 
zwiększania zatrudnienia, co umożliwi pracownikowi ds. 
sportu skupienie się na działalności wyłącznie sportowej. 

5. Likwidacja części kosztów osobowych oraz administra-
cyjno-biurowych umożliwi zwiększenie wydatków na sport, 
w tym na organizację imprez sportowych oraz na dotacje dla 
organizacji pozarządowych. 

Uchwała Nr 159/16/VII
w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII rady Miasta 

Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwa-
lenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczy-
kowa na lata 2016-2023.

Uzasadnienie: Dostosowano dane do projektu zmiany 
uchwały budżetowej na 2016 r.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć zgodnie z za-
łącznikiem nr 2 do uchwały.

Uchwała Nr 160/16/VII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczy-

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

Październikowe i listoPadowe Posiedzenia komisji rady miasta 

 12 października br.
                      Komisja rewizyjna
1. Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskie-

go w Puszczykowie.
2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu 

Miejskiego.

18 października br.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
 1. Sport i rekreacja w Puszczykowie - kierunki rozwoju.
2. Zasady korzystania z obiektów sportowych należących 

do Miasta.
3. Zaopiniowanie rocznego programu współpracy Miasta 

Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmio-
tami pożytku publicznego na 2017 r.

4. Sprawy bieżące.

24 października br.
Wspólne posiedzenie:
Komisji rozwoju, Komisji Budżetu oraz Ko-

misji Spraw Społecznych 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
– zmian w uchwale budżetowej,
– wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości,
– uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta 

Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 
rok.

2. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie 
w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu 
PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap B.

9 listopada br.
Komisja rewizyjna
1. Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskie-

go w Puszczykowie.
2. Odpowiedzi na pytania dotyczące przeglądu dokumen-

tacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.



informacje

www.puszczykowo.plEcho Puszczykowa6 www.puszczykowo.pl  listopad 2016Echo Puszczykowa 7listopad 2016

rada miasta

zaProszENiE Na sEsJĘ
Zapraszamy na 25. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 29.11.2016 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

Przewodnicząca 
Komisji Kultury, 

Edukacji i Sportu
Małgorzata Szczotka 

PAŹDZIERNIK – MIESIĄCEM DYSKUSJI  
O PUSZCZKOWSKIM SPORCIE 

W minionym czasie sprawy, którymi 
zajmowała się Komisja Edukacji, 

Kultury i Sportu koncentrowały się głów-
nie wokół sportu i rekreacji.  To chyba 
naturalne, skoro w ostatnich kilku latach 
właśnie w tej dziedzinie, co dostrzec 
można gołym okiem, nastąpił największy 
rozkwit. Wraz z rosnącym wachlarzem 
możliwości wyboru różnych form upra-

wiania sportów, zdaniem władz miasta, zaistniała koniecz-
ność zmian w organizacji zarządzaniem tą dziedziną życia 
społecznego w Puszczykowie. Podczas październikowego 
posiedzenia KEKiS Burmistrz Miasta przedstawił taki plan 
reorganizacji, który sprowadza się do likwidacji jednostki  
Centrum Animacji Sportu i utworzenia w Urzędzie Miasta 
Referatu Promocji Miasta, Kultury i Sportu. Na spotkanie 
zostali zaproszeni ludzie związani ze sportem i rekreacją w 
Puszczykowie, a więc: pani kier. CAS Joanna Hejnowicz, 
która przyszła wraz ze swoją zastępczynią,  przedstawiciele 
PTS-u, LAS-u Puszczykowo, StreetWorkout Puszczykowo, 
dyrektorzy szkół, nauczyciele wf-u z SP nr 1, Gimnazjum nr 
1, SP nr 2, Gimnazjum nr 2. Powiadomiono także o tematyce 
p o s i e d z e n i a  w ł a ś c i c i e l i :  S p o r t o t e k i ,  A n g i e  
i Spa_larni. Goście bardzo licznie odpowiedzieli na zaprosze-
nie, biorąc udział w dyskusji, która trwała około 1,5 godz. 
Zadano wiele pytań dotyczących powstającej hali widowisko-

wo-sportowej oraz wspomnianej reorganizacji, a odpowiedzi 
panów burmistrzów i skarbnika, według mnie, znacząco wy-
jaśniły większość wątpliwości. Także w październiku radni 
wraz z burmistrzem, wiceburmistrzem i skarbnikiem zostali 
zaproszeni do odwiedzenia obiektu, który niedawno powstał 
w naszym mieście, a już cieszy się dużym zainteresowaniem, 
mówię o Sportotece. Jej właściciel zaprezentował nam obiekt, 
opowiedział o dalszych planach, dotychczasowych sukcesach 
i problemach. Wspominając o kłopotach związanych z reali-
zacją planów i umowy z Urzędem Miasta, właściciel obiektu 
oznajmił, że ma trudności z wywiązaniem się ze zobowiąza-
nia uruchomienia krytego lodowiska od sezonu zimowego 
2016/2017. Prosił pana burmistrza i radnych o możliwość 
rezygnacji z tego punktu umowy w zamian za stworzenie 
większego (od tego, jakie jest w umowie) krytego boiska do 
gry w piłkę nożną. Radni jednak nie wyrazili aprobaty takie-
go pomysłu, zaznaczając, że lodowisko to propozycja dla 
całych rodzin, a piłka nożna jedynie dla określonej grupy lu-
dzi. Zgodziliśmy się tylko na roczne opóźnienie w realizacji 
tego zobowiązania. Spacerując po tym nowoczesnym i bar-
dzo stylowym ośrodku można było czuć zadowolenie, że tak 
wspaniały obiekt powstał w centrum naszego miasta, także 
dzięki przychylności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu ze-
szłej kadencji.
                                                             Małgorzata Szczotka

przewodnicząca KEKiS

Z niecierpliwością i dużym zainteresowaniem czekaliśmy 
na propozycje projektów do Puszczykowskiego Budżetu 

Obywatelskiego zgłaszane przez Mieszkańców naszego mia-
sta. I tak, do 4 listopada br. kiedy to minął czas składania 
zadań, do Urzędu Miejskiego wpłynęło 8 propozycji. Tak jak 
oczekiwaliśmy, są to głównie projekty inwestycyjne, ale rów-
nież propozycje o charakterze „miękkim”. Poniżej publikuje-

my listę wszystkich zgłoszonych projektów, które według 
harmonogramu działań od 18 do 25 listopada br. podlegać 
będą weryfikacji formalnej oraz uzupełnieniom. 

wszystkim Mieszkańcom przypominamy, że głosowa-
nie będzie trwało od 1 do 11 grudnia. 

Gorąco zachęcamy do głosowania!

PUSZCZYKOWIANIE ZGłASZAJĄ PROJEKTY DO 
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Lp. NAZWA PROJEKTU LOKALIZACJA AUTOR

1 Budowa schodów i latarni na ul. Krę-
tej

Zachodni kraniec działki 253/3 – środkowo-górny odcinek 
ul. Krętej, począwszy od miejsca, gdzie kończy się obec-
ne utwardzenie na górze przez 20 m w dół, w najbardziej 
stromym odcinku.

Adam Staliński

2 Rockowe zakończenie lata na Zakolu 
Warty w Puszczykowie Działka nr 1201. Zakole Warty. Jan Łagoda

3
Skatepark w Puszczykowie – przygo-
towanie do realizacji przedsięwzię-
cia (1 ETAP)

Preferowana: Puszczykowo – tereny sportowo-rekreacyj-
ne przy ul. Kościelnej. Wariat A: teren pomiędzy boiskiem 
wielofunkcyjnym a torem rolkowym i górką saneczkową 
Wariant B: miejsce obecny obiekt/budynek CAS

Iwona Janicka

4 Wydzielenie lewoskrętu z ulicy Wy-
sokiej w ul. Zieloną Skrzyżowanie ulic Wysokiej i Zielonej Magdalena 

 Jarczykowska

5
Obsadzenie ekranów dźwiękochłon-
nych wzdłuż torów kolejowych pną-
czami.

Puszczykowo - po obu stronach torów od ul. 3 Maja do 
ul. Dworcowej i od ul. Reymonta do ul. Mickiewicza i od 
końca „rampy” do ul. Chrobrego 

Grażyna Ciesielska 

6
Plac zabaw marzeń – miejsce aktyw-
ności fizycznej i integracji środowi-
ska lokalnego.

Teren działki 1969/12 (graniczący z działkami 1970 1964) 
za kortami przy szkole podstawowej nr 2 wejście od ul. 
Libelta.

Natasza Nowotna-
-Kromolicka

7

„Ładne rzeczy” – cykliczne, bezpłat-
ne warsztaty artystyczne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców 
Puszczykowa

Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie ul. Kasprowicza 
1, Biblioteka Miejska w Puszczykowie ul. Rynek 15, Pra-
cownia Artystyczna Lupa ul. Stroma 3, Muzeum im. A. Fie-
dlera ul. Słowackiego 1

Agnieszka  
Ostrowska

8

Wspieranie transportu rowerowego 
jako środka komunikacji w mieście 
poprzez budowę samoobsługowych 
stacji serwisowych dla rowerów

CAS ul. Kościelna 7, SP nr 1/Gimnazjum nr 1/Hala sporto-
wo-widowiskowa ul. Wysoka 1, Orlik ul. Jarosławska, Orlik 
Nowe Osiedle, Orlik Liceum Ogólnokształcące

Bogna Urbaniak-
-Wichniewicz

WYJĄTKOWA WYSTAWA I WYSTĄPIENIE W BIBLIOTECE
10 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00 Biblioteka Miejska w Puszczykowie zaprasza na wystawę 

prac plastycznych Stasia Wojtalika, prowadzonego przez puszczykowskiego artystę plastyka 
pana Zbigniewa Cichockiego. Młodemu twórcy towarzyszy będzie tata – pan Michał Wojtalik, 
który opowie o pięknym Mauritiusie. 

Zapraszamy wszystkich na to wyjątkowe spotkanie. BMCAK

Nowa strona to nie tylko całkowicie zmieniona szata 
graficzna, ale przede wszystkim ulepszona struktura. Serwis 
charakteryzuje się funkcjonalnością i intuicyjnością, dodat-
kowym atutem jest responsywność, czyli automatyczne dos-
tosowywanie się do rozmiaru okna urządzeń mobilnych – 
tabletów, smartfonów itp. W serwisie zastosowano podział na 
strefę turystyczną i miejską, ale to nie koniec zmian. 
Kluczowy jest sposób przekazywania informacji, uwypukle-
nie aktualności oraz wyróżnianie zbliżających się wydarzeń. 
Nowa strona została stworzona przy współpracy z firmą Med-
way Sp. z o.o., świadczącą usługi w zakresie rozwiązań IT  

w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji interne-
towych, desktopowych oraz mobilnych. Mamy nadzieję, że 
wraz z nowym wyglądem strona przyniesie także nową ja-
kość poprzez lepszy dostęp do informacji o naszym mieście, 
a organizacja serwisu spotka się z Państwa przychylnością. 
Serwis Miasta Puszczykowa funkcjonuje pod adresem www.
puszczykowo.pl, natomiast strona dotychczasowa pozostanie 
dostępna pod adresem: archiwalna.puszczykowo.pl. Ewentu-
alne sugestie prosimy kierować na adres: 
hahula@puszczykowo.pl
Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną internetową!

NOWA STRONA PUSZCZYKOWA



www.puszczykowo.plEcho Puszczykowa8 www.puszczykowo.pl  listopad 2016Echo Puszczykowa 9listopad 2016

budżEtbudżEt

Do najistotniejszych zadań będzie należało dokończenie 
budowy hali widowiskowo-sportowej, modernizacja i rozbu-
dowa Urzędu Miejskiego, budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy SP nr 2, budowa dróg i parkingu przy dworcu w Pusz-
czykówku. Zadłużenie Miasta pozostanie na niezmienionym 
poziomie. W 2017 r. planuje się zwiększenie wydatków m.in. 
na remonty dróg, dotacje dla organizacji pozarządowych  
i dotację dla Miejskiej Biblioteki.

Jak co roku, największą część budżetu, pochłoną wydatki 
na oświatę. Łączne wydatki przewidziane w projekcie na edu-
kację przeszło 14 mln zł, w tym 744 tys. zł stanowią wydatki 
inwestycyjne. Na przyszły rok zaplanowano kolejne remonty 
i modernizacje obiektów oświatowych, jak również przebu-
dowę pracowni komputerowych w szkołach podstawowych 

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PUSZCZYKOWA NA 2017 R.
15 listopada br. Burmistrz Miasta przedłożył Radzie Miasta projekt budżetu na 2017 r. W przyszłym roku 

na inwestycje planuje się przeznaczyć kwotę 10,7 mln zł.

i ich wyposażenie w nowe komputery.     
Po stronie dochodów w projekcie budżetu założono 

znaczny wzrost dochodów z tytułu podatku PIT o kwotę 2,7 
mln zł. W projekcie ujęto dochody majątkowe: dotację z Fun-
dusz Rozwoju Kultury Fizycznej do budowy hali widowisko-
wo-sportowej w wysokości 1,2 mln zł (łączna dotacja na bu-
dowę hali wynosi 2 mln zł), dotację ze środków europejskich 
do budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczy-
kówko wraz z infrastrukturą towarzyszącąw wysokości 1,05 
mln zł, pomoc finansową z Powiatu Poznańskiego do budowy 
remizy strażackiej w wysokości 100 tys. zł oraz dochody ze 
sprzedaży mienia. 

Piotr łoździn
Skarbnik Miasta

DOCHODY – 45.000.000Zł.     WYDATKI – 46.200.000 Zł.     DEFICYT – 1.200.000 Zł.

Przychody- 3.560.000 zł. Przychody zakłada pozyskać się z emisji obligacji komunalnych w wy-
sokości 2.360.000 zł (środki te zostaną przeznaczone na spłatę długu zaciągniętego w latach ubie-
głych); pozostałą kwotę przychodów – 1.200.000 zł stanowią wolne środki z 2016 r. (środki te 
zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu). 

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i wykupu obligacji – 2.360.000 zł.   
Zadłużenie na 31.12.2017 r. 13.280.000 zł. 

PLAN WYDATKóW MAJĄTKOWYCH NA 2017 R.
DZIał rOZDZIał NaZwa ZaDaNIa PlaN

6OO Transport i łączność 3 571 000

 60016 Drogi publiczne gminne 2 321 000

 Program: Budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów 2 321 000

 
Budowa ulic, w tym: budowa/modernizacja ul.: Reja, Rolnej, Krańcowej, Krótkiej, Granicznej, 
budowa/modernizacja chodników: ul.: Brzozowa, Piaskowa; wykonanie dokumentacji, wykup 
gruntów 

2 321 000

 60095 Pozostała działalność 1 250 000

 Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą  
towarzyszącą 1 250 000

PLAN WYDATKóW MAJĄTKOWYCH NA 2017 R.
DZIał rOZDZIał NaZwa ZaDaNIa PlaN

7OO Gospodarka mieszkaniowa 100 000

 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 100 000

 Modernizacje budynków komunalnych 100 000

750 Administracja publiczna 1 090 000

 75023 Urzędy miast 1 090 000

 Zakup urządzeń 10 000

 Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego  
w Puszczykowie 1 080 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 000

 75412 Ochotnicze straże pożarne 500 000

 Budowa remizy strażackiej 500 000

758 różne rozliczenia 300 000

 75818 rezerwy ogólne i celowe 300 000
 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000

801 Oświata i wychowanie 744 000

 80101 Szkoły podstawowe 744 000
 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 2 400 000

 Modernizacja boiska sportowego przy SP nr 1 – projekt 20 000

 Modernizacja SP nr 1 77 000

 Modernizacja SP nr 2 47 000

 Modernizacja instalacji elektrycznej SP nr 2 200 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 325 000

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25 000
 Budowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji 25 000

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 300 000
 Budowa oświetlenia ulicznego 300 000

926 Kultura fizyczna 4 070 000

 92604 Instytucje kultury fizycznej 4 020 000

 Budowa hali widowiskowo-sportowej 4 000 000

 Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościelnej 20 000
 92695 Pozostała działalność 50 000

 Zagospodarowanie terenu Zakola Warty 50 000

raZEM: 10 700 000



informacje
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Na zaproszenie Małgorzaty Szczotki, Przewodniczącej 
KEKiS, uczestniczyli w niej pani Joanna Hejnowicz – kie-
rownik CAS-u, przedstawiciele puszczykowskich organizacji 
sportowych, dyrektorzy szkół i nauczyciele wf-u.

Decydującym powodem przyjęcia uchwały o likwidacji 
CAS jest to, że samodzielne funkcjonowanie tak małej jed-
nostki organizacyjnej nie ma uzasadnienia. Wydzielone pod-
mioty zajmujące się organizacją imprez sportowych funkcjo-
nują na ogół w większych gminach czy miastach i zatrudnio-
nych jest w nich więcej pracowników, a w CAS pracuje kie-
rownik (pełen etat), zastępca (część etatu) i księgowy (część 
etatu). Zdaniem Urzędu Miejskiego, do którego w pełni przy-
chylili się radni (za przyjęciem uchwały głosowało 10 na 15 
obecnych na sesji radnych) w przypadku Puszczykowa lep-
szym rozwiązaniem jest przejęcie zadań CAS do realizacji 
bezpośrednio przez nowy referat Urzędu Miejskiego, tak jak 
to funkcjonuje w wielu mniejszych samorządach. 

W nowym referacie powołanym w miejsce CAS oprócz 
osoby odpowiedzialnej stricte za sport w mieście (odpowied-
nik dzisiejszego kierownika CAS), będą pracować urzędnicy 
zajmujący się promocją i organizacjami pozarządowymi. Takie 
rozwiązanie umożliwi: sprawniejszy obieg informacji oraz ści-
ślejszą współpracę między „promocją”,  „sportem”  
i organizacjami pozarządowymi. Ponadto pracownik odpowie-
dzialny za sport w zakresie swoich obowiązków będzie miał 
tylko zadania merytoryczne, a nie jak dotychczas, kiedy Kie-
rownik CAS poza organizacją sportu musiał wykonywać obo-
wiązki planistyczne, sprawozdawcze, kadrowe i administracyj-
ne związane z funkcjonowaniem wyodrębnionej jednostki.  

Proponując likwidację CAS i przeniesienie organizacji 
sportu do Urzędu Miejskiego kierowano się także chęcią 
stworzenia platformy do ściślejszej współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi. Dotąd zadania z zakresu sportu zleca-
ne były organizacjom pozarządowym w ramach konkursów 
organizowanych przez Urząd, pozostałe zadania realizował  
w imieniu Miasta CAS. Po reorganizacji urzędnicy „opieku-
jący” się obydwoma typami zadań (zlecanymi organizacjom, 
jak i organizowanymi bezpośrednio przez Miasto) będą dzia-

łać w ramach tego samego referatu, co umożliwi efektywniej-
sze wykorzystywanie pieniędzy przeznaczanych w Puszczy-
kowie na realizację zadań z zakresu sportu. Ułatwi to także 
przepływ informacji.

Od chwili powołania CAS do życia jego obsługą księgo-
wą zajmowała się specjalnie zatrudniona do tego osoba. Po 
utworzeniu referatu sportu obsługą księgową, administracyj-
ną i techniczną obsługą obiektów sportowych zajmą się  
w urzędzie służby miejskie, co zgodnie z przedstawionymi 
przez skarbnika danymi pozwoli zaoszczędzić 80-100 tys. 
złotych. Środki te można będzie przeznaczyć np. na organi-
zację imprez sportowych lub dotacje dla organizacji pozarzą-
dowych organizujących sportowe wydarzenia.

Innym ważnym argumentem przemawiającym za likwi-
dacją CAS jest bezpośredni nadzór nad działalnością sporto-
wą zarówno merytoryczną, jak i finansową, która możliwa 
będzie po reorganizacji. Dotąd nadzór odbywał się na zasa-
dzie corocznych kontroli imprez, które się już odbyły czyli 
„post factum”, zmiana pozwoli na ściślejsze konsultowanie 
wszystkich elementów już na etapie ich planowania.

Po likwidacji CAS nie ulegnie zmianie funkcjonowanie 
obiektów, będących obecnie w gestii tej jednostki (Orliki, 
boisko wielofunkcyjne teren przy ul. Kościelnej, przystań). 
Opieka nad tymi obiektami była bowiem cały czas zlecana 
podmiotom zewnętrznym i tak pozostanie.

W trakcie dyskusji na temat kierunków rozwoju sportu  
w Puszczykowie poruszano także temat funkcjonowania bu-
dowanej hali sportowo-widowiskowej. Ze względów na moż-
liwość odliczania podatku VAT, Miasto zdecydowało, że 
obiekt znajdzie się w zarządzie Biblioteki Miejskiej Centrum 
Animacji Kultury. W statucie CAK znajdują się już odpo-
wiednie zapisy, wprowadzone wcześniej przez Radę Miasta, 
umożliwiające administrowanie halą przez tę jednostkę.  
Z hali będą korzystały w tej sytuacji: szkoły na organizację 
zajęć wf-u, CAK na organizację imprez kulturalnych oraz 
Urząd na organizację imprez sportowych. Ponadto hala bę-
dzie udostępniana organizacjom sportowym i mieszkańcom.                  
                                                                                           red

O LIKWIDACJI CENTRUM ANIMACJI SPORTU  

Podczas październikowej sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji Centrum 
Animacji Sportu. Przed podjęciem decyzji na sesji rady, podczas posiedzenia Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu, odbyła się dyskusja na temat: Sport i rekreacja w Puszczykowie – kierunki rozwoju. 
Ostatnie wyłożenie planu obejmowało łącznie obie części. 

Radni pozytywnie odnieśli się do projektu planu w części A, 
natomiast do części B mieli wątpliwości. Dlatego też, 4 paź-
dziernika 2016 roku, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Mia-
sta radni, ze względu na konieczność uzupełnienia materia-
łów o dodatkową analizę ruchu komunikacyjnego na terenie 
B, zdecydowali o wyłożeniu obu części odrębnie. Część A, 
która nie budziła żadnych wątpliwości została przez Burmi-
strza już wyłożona do publicznej wiadomości – z datą skła-
dania uwag do 22 grudnia. W przypadku części B, gdzie m.in. 
na działce nr 252/8 miałby powstać market Piotr i Paweł oraz 
ogólnodostępny parking, radnym zgodnie z ich wolą przeka-
zano dodatkową analizę ruchu komunikacyjnego w tym rejo-
nie. 

POłącZONE KOMISJE 
W tej sprawie 24 października br. na połączonym posie-

dzeniu spotkały się komisje:  Rozwoju, Budżetu oraz Spraw 
Społecznych. W posiedzeniu komisji uczestniczyli także 
mieszkańcy Puszczykowa. Burmistrz na Komisji poinformo-
wał radnych, że przygotuje do wyłożenia projekt planu w 
zakresie dopuszczenia lokalizacji na terenie dz. 252/8 obiek-
tu handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży do 750 m2 

lub nie uwzględniający takiego dopuszczenia, zgodnie z opi-
nią jaką wyrażą  radni.  

Przybyli na komisje mieszkańcy oraz część radnych byli 
przeciwni lokalizowaniu w omawianym miejscu marketu. 
Argumentowali, że spowoduje on znaczne zwiększenie ruchu 
i pogorszy komfort życia. Zastrzegali, że w razie budowy 
będą sądownie domagali się odszkodowań za obniżenie war-
tości ich działek. Inni radni podnosili z kolei, że z rozmów  
z mieszkańcami, które oni przeprowadzają wynika, że pusz-
czykowianie chcą marketu w tym miejscu, ponieważ w tam-
tym rejonie miasta nie ma żadnego większego sklepu. O tym, 
że ta lokalizacja przy torach jest dobra na uruchomienie mar-
ketu mówił już wcześniej burmistrz Andrzej Balcerek wska-
zując również na możliwości powstania bezkosztowo tak 
potrzebnego w tym rejonie parkingu buforowego, do którego 
wykonania zobowiązał się inwestor, chcący wybudować mar-
ket Piotr i Paweł – zobowiązanie to wygasa z 31 grudnia 
2016 r. 

Podczas głosowania za było 7 radnych, przeciw 4, żaden 
z radnych nie wstrzymał się od głosu. Oznacza to, że bur-
mistrz w przypadku ponownego zobowiązania się inwestora 
do wybudowania ogólnodostępnego parkingu i dodatkowego 
pasa na ul. Moniuszki wyłoży do publicznego wglądu wariant 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z moż-

liwością zlokalizowania na działce w pobliżu torów kolejo-
wych marketu o powierzchni sprzedażowej 750 m2 i parkin-
gu. Wcześniej Burmistrz będzie zobowiązany ponownie roz-
patrzyć wniosek inwestora o wydanie warunków zabudowy. 

SKO UchYlIłO
Analizując kalendarz wydarzeń związanych z budową 

marketu przy ul. Moniuszki warto pamiętać, że w lipcu Bur-
mistrz Puszczykowa wydał już odmowną decyzję na budowę 
marketu, od której odwołał się inwestor. Na początku sierpnia 
br. Urząd otrzymał od Samorządowego Kolegium Odwoław-
czego decyzję uchylającą odmowę zgody na budowę na 
działce między ul. Moniuszki a torami kolejowymi pawilonu 
handlowego i cofającą do ponownego rozpatrzenia wniosek 
Inwestora o wydanie warunków zabudowy. Organ odwoław-
czy uznał m.in., że  „(...)argumenty dotyczące ewentualnego 
zwiększenia ruchu samochodów, zwiększenia hałasu, czy 
stężenia spalin należą do zarzutów z kategorii zdarzeń przy-
szłych i niepewnych, pozostają one bez znaczenia dla oceny 
spełnienia przez planowaną inwestycję warunków zawartych 
w przywołanych przepisach materialnych. Nie od rzeczy bę-
dzie ponadto zwrócenie uwagi, iż obszar, na którym plano-
wana jest inwestycja jest obszarem dość mocno zurbanizowa-
nym, zagospodarowanym zabudową mieszkaniową jedno i 
wielorodzinną, z uzupełniającą zabudową o zróżnicowanej 
funkcji co dodatkowo uzasadnia możliwość zagospodarowa-
nia wskazanego terenu planowaną inwestycją (…)”.

Jak wynika z analizy ruch na ul. Dworcowej wynosi ak-
tualnie ok. 5 tys. pojazdów na dobę, po ul. Moniuszki prze-
jeżdża na dobę ok. 4 tys. pojazdów, a przez przejazd na ul.  
3 Maja ok. 1 tys. pojazdów. Należy dodać, że ok. 20% uczest-
ników ruchu na ul. 3 Maja to rowerzyści (na Dworcowej sta-
nowią oni ok. 10% uczestników ruchu). Z analizy projektan-
ta wynika, że market wygeneruje ruch maksymalnie 1 tys. 
pojazdów dziennie. Łącznie po zamknięciu przejazdu kolejo-
wego na 3 Maja oraz uruchomieniu marketu ruch na ul. 
Dworcowej nie powinien wzrosnąć więcej niż o 25% w sto-
sunku do obecnego. Poprawie płynności ruchu na skrzyżowa-
niu Dworcowa/Moniuszki ma służyć budowa dodatkowego 
pasa dla skręcających z ul. Moniuszki w Dworcową. Na ul. 
Dworcowej wyznaczone zostaną dwa krótkie pasy dla aut 
skręcających w Moniuszki. Wpływ na ruch na skrzyżowaniu 
Moniuszki/Dworcowa będzie też miało zakończenie budowa 
nawierzchni na ul. Solskiego co sprawi, że część mieszkań-
ców będzie mogła omijać skrzyżowanie w pobliżu przejazdu 
kolejowego.                                                                     red

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: 
Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP zgodnie z wolą Rady Miasta z 2009 roku jest podzielony 

na dwa etapy: A i B. 

O PLANACH DLA TERENóW PRZY UL. DWORCOWEJ

Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane 
statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej wo-

jewództwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administra-
cyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania. 
US zwraca się do mieszkańców naszego miasta z prośbą o udział w badaniach statystyki publicznej. Przychylność wobec 
ankieterów statystycznych oraz czas im poświęcony zapewnia wysoką jakość uzyskanych danych statystycznych.              red

BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL)
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iNWEstYcJE

MODERNIZACJA KOLEJOWEJ MAGISTRALI
Modernizacja magistrali kolejowej E59 na odcinku 
Czempiń – Poznań wchodzi w ostatni etap. Prace na 
terenie Puszczykowa obejmują m.in. przebudowy obu 
przystanków kolejowych. W Puszczykowie prace objęły 
także budowę nowego przejścia podziemnego pod torami. 
Nowe przejście podziemne dla pieszych i rowerzystów 
powstaje także w ciągu ul. Mickiwicza (na zdjęciu obok). 
Na terenie naszego miasta montowane są także ekrany 
akustyczne. Prace objęły też kompleksową przebudowę 
układu torowego i wymianę sieci trakcyjnej na odcinku 
Poznań-Czempiń. Niestety z prowadzonymi pracami 
związane są duże utrudnienia w ruchu. Przez kilka tygodni 
zamknięty był przejazd na ul. Poznańskiej. Jednak to nie 
koniec utrudnień, niebawem czeka nas także zamknięcie 
przejazdu na ul. Dworcowej, gdzie będzie układana nowa 
nawierzchnia.                                                               red

ŚWIęTOWALIŚMY DZIEń NIEPODLEGłOŚCI 

Koncelebrowaną mszę św. 
w intencji Ojczyzny odpra-
wiono w w kościele pw. Św. 

Józefa Oblubieńca NMP. Uroczysty charakter mszy podkre-
ślały poczty sztandarowe puszczykowskich szkół, Rady Mia-
sta Puszczykowa, Mosińsko-Puszczykowskiego Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego i Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów. 

Tradycyjnie, po mszy św., wszyscy udali się do sali im. 
Jana Pawła II, dokąd na wspólne śpiewanie pieśni patriotycz-
nych oraz pyszne rogale świętomarcińskie i kawę zaprosił ich 
o. Marek Smyk, proboszcz parafii pw. Św. Józefa.          red

Podobnie jak w minionym roku 11 listopada puszczykowianie uczestniczyli we 
mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Józefa 

Oblubieńca NMP, a po niej spotkali się w sali im Jana Pawła II, by skosztować 
tradycyjnych rogali marcińskich oraz wspólnie śpiewać patriotyczne pieśni. 

dzień BiBliotek szkolnych 
27 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 odbyli 
sienkiewiczowskie potyczki. W przygodę z Noblistą oraz jego 
dobytkiem literackim uczniów wprowadziła pani Ewa 
Sturzbecher. Czas prezentacji umiliło wspólne rozwiązywanie 
krzyżówki, utrwalające wiadomości o Henryku Sienkiewiczu. 
Następnie uczestnicy konkursu przenieśli się do świata 
przedstawionego w dziełach literackich pisarza. Każda klasa 
przygotowała etiudę, rymowankę, informacje dotyczące 
poszczególnych książek. Poznawano Latarnika, W pustyni i w 
puszczy, Quo vadis, Krzyżaków oraz Trylogię. Z dozą humoru, 
czasem trwogi uczniowie przenieśli się do świata postaci z 
minionych epok, które z pewnością zapadną im w pamięć. 
                                                          Katarzyna Stachowiak

Mury budowanej hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 sięgają 
coraz wyżej. Ekipy firmy Skanska korzystają ze sprzyjającej aury i realizują kolejne etapy inwestycji. Na 

części obiektu położono już stropy, przykrywające parter hali. 

Od kilku miesięcy w miejscu, gdzie kiedyś stała stara, mała 
sala gimnastyczna trwają prace przy budowie nowego, pełno-
wymiarowego obiektu. Starą salę zburzono, ponieważ ze 
względu na zły stan techniczny, nie można już jej było dalej 
bezpiecznie użytkować. 

Nowa sala sportowo-widowiskowa będzie spełniała wszyst-
kie wymagania niezbędne do organizowania rozgrywek w piłkę 
siatkową, ręczną i koszykówkę nawet na międzynarodowym 
poziomie. Hala budowana jest przede wszystkim dla uczniów  
i gimnazjalistów, którzy będą w niej ćwiczyć podczas lekcji 
wychowania fizycznego. Główne boisko sali będzie miało wy-
miary 44x24 m. Podczas lekcji w-f lub treningów będzie moż-
na podzielić dużą płytę na trzy mniejsze boiska, w ten sposób, 
będą z niej mogły korzystać nawet trzy grupy sportowców.  
W hali będzie także salka do gimnastyki. Znajdzie się tam  

HALA SPORTOWA CORAZ WYŻSZA

również sala konferencyjna. 
To nie wszystko. Nowa hala została zaprojektowana w taki 

sposób, aby w razie potrzeby stać się halą widowiskową. Bę-
dzie bowiem miała profesjonalne nagłośnienie i rozwiązania 
akustyczne. Podczas koncertów na widowni będzie mogło za-
siąść około 300 osób. Będzie to więc także największa sala 
widowiskowa w Puszczykowie, umożliwiająca organizowanie 
imprez kulturalnych, w tym koncertów, przedstawień teatral-
nych i dużych imprez szkolnych np. rozpoczęcia i zakończenia 
roku szkolnego.

Zgodnie z umową oddanie obiektu do użytku zaplanowane 
jest do końca 2017 roku.                                red
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Z okazji Andrzejek 
zapraszamy na spektakl dla dzieci 

 „Chatka Zajączka” 
w wykonaniu 

Teatru Władcy Lalek 
25 listopada 2016r. (piątek) godz. 18.30 

ul. Wysoka 1 
budynek Centrum Animacji Kultury 

 
Bilety w cenie 5 zł od osoby dostępne w Bibliotece ul. Rynek 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fot. Teatr Władca Lalek 
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Miejsce zajęć: ul. Wysoka 1 CAK 
Zapisy: Biblioteka Miejska ul. Rynek 15,  

tel. 61-8-194-649 

zajęcia kulinarne w BiBliotece
Pani Beata Bukowiecka, po raz kolejny, przekonała nas  
o tym, jak świetnie można się bawić podczas gotowania. 
Zajęcia kulinarne „Od ziarenka do mufinki” zupełnie 
wciągnęły młodych uczestników. Podczas warsztatów 
największym zainteresowaniem cieszyło się mielenie 
ziaren na mąkę oraz ubijanie masła. Samodzielnie 
przygotowane składniki nadały babeczkom wyjątkowy 
smak. Chętnych zapraszamy na kolejne odsłony 
kulinarnych przygód. Mamy nadzieję, że i tu sprawdzi się 
powiedzenie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia,  
i następne zajęcia będą cieszyły się taką sama 
popularnością.                                                      BMCAK

Uczniowie brali udział w zajęciach, podczas których poznali role jakie pełnią biblioteki publiczne, 
dowiedzieli się dlaczego są ważne zarówno dla całego kraju, jak i społeczności lokalnej, kto korzysta  
z bibliotek, i że nie zawsze jest to tylko czytelnik. Podczas wizyty poznali także, co oznacza termin „bi-
blioteka plus”. Oprócz poważnych rozważań, wspólnych poszukiwań odpowiedzi na różne pytania, nie 
zabrakło odrobiny śmiechu i zabawy. Dobry nastrój, w jaki wprawili nas energiczni uczniowie, pozostanie 

„szalona załoga” pani honoraty
W czwartek 20 października br. Biblioteka Miejska gościła panią 
Honoratę Korpikiewicz. Przez niemal dwie godziny zaciekawiona 
publiczność mogła wysłuchać między innymi wspaniałej 
opowieści o podróży, którą tytułowa „Szalona załoga”, czyli pani 
Honorata z mamą, wyruszyły szklakiem wyznaczonym historią 
życia Mikołaja Kopernika. Całą drogę autorka przemierzyła 
motocyklemem, co sprzyjało dodatkowym perypetiom  
i przygodom. Serdecznie dziękujemy pisarce za wyjątkowy 
wieczór, a tym z Państwa którzy nie mieli okazji przybyć na 
spotkanie polecamy książkę „Szalona załoga”, można ją 
wypożyczyć w naszej Bibliotece                                       BMCAK

z nami na długo – wystar-
czy, że spojrzymy na 
sympatyczne karykatury 
bibliotekarzy podarowane 
przez naszych gości. 

Nauczycielom, którzy 
chcieliby nas odwiedzić 
ze swoimi klasami przy-
pominamy, że wystarczy 
zadzwonić pod nr tel. 61-
8-194-649 lub zapytać  
o lekcje w Bibliotece. 

                  BM CAK 

SZóSTOKLASIŚCI W BIBLIOTECE
28 października Biblioteka gościła u siebie klasy 6 a i 6 c wraz z panią Magdaleną 

Rybicką, nauczycielką języka polskiego, ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców 
Wielkopolskich.
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Najnowszy numer Kroniki Miasta Poznania 
będzie w całości poświęcony naszemu miastu. 
W tomie „Puszczykowo podpoznańskie lenisko” 
znalazło się wiele interesujących teksów 
o Puszczykowie i jego mieszkańcach. 
Numer w całości poświęcony innej, niż stolica 
Wielkopolski miejscowości, to ewenement w Kroni–
ce, powołanej do życia w 1923 r. przez prezydenta 
Cyryla Ratajskiego. 

Spotkanie promocyjne „puszczykowskiego” nu-
meru Kroniki odbędzie się w 12 grudnia (poniedzia-
łek) 2016 r. o godz. 17.00 w Sali Parafialnej przy 
Kościele pw. Matki Boskiej wniebowziętej, 
przy ul. Kościelnej w Puszczykowie.

Zapraszamy! 

PUSZCZYKOWO 
W KRONICE POZNANIA 
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  data ur.  data zg.
Dyderska Henryka Maria 27 III 1929 16 IX 2016
Hecht Halina Emilia 4 X 1952 22 IX 2016
Stamm Helena 6 VIII 1915 25 IX 2016
Markiewicz Dionizy Jan 6 I 1934 29 IX 2016
Stachowiak Leokadia 11 IX 1925 30 IX 2016
Bukczyńska Jolanta  5 VI 1932 13 X 2016
Ziółek Wanda Stanisława 25 IV 1926 17 X 2016
Jordanowski Zygfryd 28 I 1935 21 X 2016

odEszLi
Panu Dariuszowi Borowskiemu 
Komendantowi Straży Miejskiej 

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Matki

składają
Burmistrz Miasta Puszczykowa

Radni Miasta Puszczykowa
oraz pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Budujemy u nich świadomość, że należą do wspólnoty ludzi za-
mieszkujących ten sam kraj. Przygotowując się do Święta Niepodległo-
ści przedszkolaki realizowały zajęcia, w czasie których poznawały 
symbole narodowe, uczyły się hymnu, wykonywały flagi, kotyliony, 
słuchały legend związanych z naszym krajem. Najlepszą jednak meto-
dą dotarcia do świadomości dzieci są tak zwane „żywe lekcje historii”.

Zachwyt i zaciekawienie dzieci wywołała wizyta niecodziennych 
gości. W poniedziałek 7 listopada odwiedzili nas żołnierze rezerwy pan 
Mikołaj Klorek historyk wojskowości oraz pan Marcin Paetz działający 
w Towarzystwie 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Goście poprzez pre-
zentację elementów umundurowania i wyposażenia żołnierzy oraz cie-
kawe opowieści przybliżyli dzieciom codzienne życie żołnierza. 

O ileż lepiej jest móc dotknąć munduru, zobaczyć i założyć prawdzi-
wy hełm, sprawdzić, ile waży plecak żołnierza niż zobaczyć to wszystko 
w telewizji. To naprawdę okazało się bardzo ciekawe! Jednak prawdzi-
wą atrakcją okazał się pokaz władania szablą i lancą prezentowany przez 
ułana na koniu. Serdecznie dziękujemy za wspólne spotkanie.

Był to bardzo radosny dzień w naszym przedszkolu i mamy nadzie-
ję, że zapadnie on głęboko w pamięci przedszkolaków. Dzięki udziało-
wi w tego typu uroczystościach nasze maluchy uczą się patriotyzmu, 
kształtują pozytywne postawy i uczucia, a jednym z głównych zadań 
przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny 
przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, euro-
pejskiej.                                                               Joanna Górczyńska

ŚWIęTO NIEPODLEGłOŚCI 
U „LEŚNYCH RZYJACIół"
Dla przedszkolaka takie pojęcia jak niepodległość, 

patriotyzm, ojczyzna są najczęściej, jeszcze abstrakcyjne.  
W naszym przedszkolu staramy się przybliżyć dzieciom 
znaczenie tych słów. 

Dzień 21 października 2016 
roku był wyjątkowym dniem 

dla społeczności uczniowskiej 
Szkoły Podstawowej nr 1 imienia 
Adama Mickiewicza w Puszczyko-
wie. Tego dnia odbyła się uroczy-
stość przyjęcia do braci uczniow-
skiej uczniów klasy pierwszej. 
Obietnicę bycia dobrym uczniem 
złożyło 23 uczniów klasy 1a. 

PASOWANIE
PIERWSZAKóW

W uroczystości pasowania oprócz oczywiście samych zainteresowanych i ich wychowawczyni, uczestniczyli rodzice, Dyrekcja 
szkoły i pan Burmistrz. Klasa 1a otrzymała nazwę Bratki. Pierwszakom gratulujemy wejścia w poczet uczniowskiej społeczności 
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz życzymy samych radosnych chwil spędzanych w szkole, wielu sukcesów i wspaniałych wyników 
w nauce.                                                                                                                                                               Agnieszka Sibilak 

  przed nami 25 Finał wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy. 
15 stycznia 2017 roku zbierać będziemy:  

„dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach 
ogółnopediatrycznych 

 oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.” 

Jeżeli zechcieliby Państwo włączyć się w pracę puszczykowskiego sztabu, 
przekazać fajne przedmioty, czy w inny sposób wspomóc organizację XXV finału 

na terenie naszego miasta  
prosimy o kontakt w terminie do 5 stycznia 2017 r.

Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz – Centrum Animacji Kultury 
tel. 61 819 46 49 lub 694 164 863 

Liczymy, że 15 stycznia będą Państwo z nami  

sie ma !!! 
Puszczykowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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kroNika PzErii

Podczas przedpołudniowych spotkań z dziećmi i młodzie-
żą, poruszane były sprawy związane z przestępczością nielet-
nich i odpowiedzialnością prawną za czyny karalne. Pani 
sędzia rozmawiała z uczniami o nowych zagrożeniach, mię-
dzy innymi o cyberprzemocy, o zbyt wczesnej inicjacji sek-
sualnej. Opowiadała historie z sali sądowej, które szczególnie 
zapadły jej w pamięć. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali. 
Pani Anna Maria Wesołowska przestrzegała dzieci przed cy-
berprzemocą. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest stalking 
i grooming oraz jakie grożą za to kary. Mówiła o demoraliza-
cji, która zaczyna się od podziwu dla złych czynów, o braku 
szacunku dla siebie, dla drugiego człowieka. Namawiała, by 
przerywać zmowy milczenia, by przełamywać złe zasady  
i nie ukrywać problemów. Namawiała dzieci i nauczycieli do 
prowadzenie w każdej szkole tzw. „kącików prawnych” i za-
chęcała do poruszania zagadnień związanych z prawem na 
lekcjach wychowawczych. Popołudniu pani Anna Maria We-
sołowska spotkała się z rodzicami, nauczycielami oraz oso-
bami zainteresowanymi. Wszyscy wiemy, że nieznajomość 
prawa nie zwalnia nas z odpowiedzialności za popełnione 
czyny, dlatego pani sędzia Wesołowska starała uświadomić 
nam, jakie zachowania mogą zaprowadzić na ławę oskarżo-

WYKłADY SęDZI ANNY MARII WESOłOWSKIEJ 
10 października br. uczniowie, nauczyciele i rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2, 

uczestniczyli w cyklu wykładów edukacyjno-profilaktycznych z sędzią Anną Marią Wesołowską.

nych. Apelowała do wszystkich, by jak najwięcej osób zabie-
rało głos i angażowało się na rzecz innych, aby zło i patologia 
nie stały się powszechnie akceptowane. Podkreślała również 
ogromne znaczenie roli rodziny w każdym aspekcie życia 
młodego człowieka. Mamy nadzieję, że spotkanie dało do 
myślenia nie tylko dzieciom i młodzieży, ale również nam 
dorosłym.

                                                                                         J.T.

Jesteśmy mile zaskoczeni ilością prac, które wpłynęły. 
Dzieci wykazały się wielką kreatywnością i pomysłowością. 
Przypominamy, że zadany temat można było zinterpretować 
dowolnie, a granicą była jedynie wyobraźnia dzieci.

Z przyjemnością ogłaszamy, że zwyciężczynią konkursu 
została Maja Morawska (kl.3 SP nr 1) Wyróżnienia otrzyma-
li natomiast Bernard Kowalonek z przedszkola Pracowite 
Pszczółki oraz Natasza Brzoska (kl.2) Gratulujemy!

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych konkursach or-
ganizowanych przez Centrum EkoInfo.

Przy okazji przypominamy, że z racji utrzymujących się 

WYNIKI KONKURSU I ZADANIA NA ZIMę
W paździenikowym numerze Echa Puszczykowa ogłosiliśmy konkurs plastyczny dla dzieci z okazji 

Światowego Dnia Drzewa.

 przymrozków nadszedł już czas, by pomóc skrzydlatym 
przyjaciołom. Pamiętajmy jednak, że nie każdy pokarm, któ-
ry chcemy im podać, jest dla nich odpowiedni. W razie wąt-
pliwości można skonsultować się z nami osobiście lub prze-
czytać informacje zamieszczone na naszym profilu Facebook. 
Udzielamy również pomocy merytorycznej w przypadku na-
potkania zimą jeża. Zwierzęta te hibernują od późnej jesieni, 
a wybudzone ze snu zimowego nie przetrwają samodzielnie 
do wiosny. Jeże podlegają ochronie gatunkowej, a do tego są 
wielki sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami w ogro-
dach. Warto jeżom pomagać!   Anna Polaszczyk

Lekko baśniowa, zwiewna opowieść o 70-letnim szar-
manckim dżentelmenie i zagubionej młodej  kobiecie to mą-
dra komedia obyczajowa uświęcająca tradycyjne wartości, 
inspirująca widza do zrobienia, bez względu na wiek, czegoś 
dobrego dla bliskich… Zresztą, kto nie dałby się przekonać 
Robertowi De Niro, że savoir-vivre powinien być przestrze-
gany również dziś…

Chciałabym jeszcze poinformać, że Multikino współpra-
cuje z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu i propo-
nuje seanse dla emerytów w każdy czwartek do końca listo-
pada. Centrum to ma na celu skupienie seniorów chętnych, 
by działać na rzecz innych, a także Punkt Informacji 60+, 
gdzie dowiedzieć się można m.in., co ciekawego dzieje się  
w mieście, dokąd pójść po wsparcie i jak zorganizować swój 
wolny czas. Polecam stronę internetową: www.centrumis.pl   

Tradycyjnie, jak każdego roku, Zarząd Oddziału Rejono-
wego zorganizował 9 listopada 2016 r. obchody Międzynaro-

dowego Dnia Seniora. Spotkanie puszczykowskich Seniorów, 
poprzedzone mszą św., odbyło się w sali JP II przy kościele 
pw. św. Józefa w Puszczykówku. Frekwencja przerosła nasze 
najśmielsze oczekiwania. Jak nigdy dotąd, w spotkaniu z tej 
okazji, udział wzięło 130 osób.  

Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Miasta – An-
drzej Balcerek, przewodnicząca Rady Miasta – Małgorzata 
Hempowicz, oraz  ks. proboszcz parafii – o. Marek Smyk. 
Atrakcją kulturalną była, również zaproszona na spotkanie,  
9-osobowa grupa wokalna z Akademii Seniora w Puszczyko-
wie, kierowaną przez znaną i w naszym mieście Ewę Sykul-
ską. Seniorzy zostali zaproszeni  do wspólnego śpiewania 
piosenek patriotycznych i wojskowych. No i… „z pełnych 
piersi się wyrwało”…  

Na spotkanie przybył również puszczykowski satyryk Pa-
weł Kuleszewicz z krótkim programem zabawnych skeczów.  

Bardzo udane spotkanie z okazji Dnia Seniora przygoto-
wała Komisja Socjalna, a z pomocą służyli jej pozostali 
członkowie  Zarządu PZERiI. W imieniu wszystkich uczest-
ników bardzo dziękujemy.

Nina Kubzdela
Sekretarz Zarządu PZEriI

Ostatnim zadaniem Komisji Kultury  
i Organizowania Wolnego Czasu w tym roku, był 

wyjazd 50-osobowej grupy emerytów do Multikina 
na film „Praktykant” z Robertem De Niro w roli 
głównej. 

Do świetlicy mogą zapisać się dzieci szkolne oraz 5-latki 
jeśli uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkole.

W Kampusie wszystkie dzieci odrabiają lekcjeoraz oczy-
wiście spędzają czas na zabawie. W ramach zajęć dodatko-
wych uczestniczą w nauce języka angielskiego dla różnych 
przedziałów wiekowych, zajęciach hip-hopu, zajęciach arty-
styczno plastycznych. 

– U nas można pozostawić dzieci po wcześniejszym uzgod-
nieniu na tzw.godziny. Organizujemy też urodziny. W planach 
mamy powiększenie listy zajęć – mówi Marta Andersz z Pry-
watnej Świetlicy Edukacyjnej Kampus. 

Kampus to budynek o powierzchni 170 m2 z ogrodem,  
w którym na wiosnę stanie plac zabaw. Dzieci mają do dys-
pozycji salę zabaw – przeznaczoną dla dzieci młodszych. Zo-
stała tam zainstalowana zamkowa konstrukcja zabawowa oraz 
zabawki do tzw. „szaleństwa i zabawy”

Sala dla starszych dzieci ma miejsce do wypoczynku, stoliki 
do zabawy i gier planszowych. W tej sali będą przeprowadzać 

PUSZCZYKOWSKI KAMPUS
2 listopada 2016 roku w Puszczykowie wystartowała Prywatna Świetlica Edukacyjna Kampus. Siedziba 

Kampusa mieści się przy ul. Kasprowicza 4 ( czyli dokładnie naprzeciwko SP nr 2). 
 
 także bloki tematyczne np. tydzień brytyjski, warsztaty itp.

W kolejnej salidzieci odrabiają lekcje, lub korzystają  
z zajęć dodatkowych. Kampus chce również nawiązać współ-
pracę z Orlikiem aby dzieci mogły korzystać z obiektów 
sportowych.

W Kampusie znajduje się również mini aneks kuchenny, 
a dzieci otrzymują zimne i ciepłe napoje. Mogą też spożywać 
swoje śniadania itp.

– Głównym założeniem Kampusu jest, aby dzieci mogły  
w jednym miejscu przebywać przed i po szkole. Świetlica 
czynna jest w godzinach przebywania zapisanych dzieci po-
między 7 rano a 18. Rodzice mogą przyprowadzić dzieci do 
nas a my zaprowadzimy je i odbierzemy ze szkoły. Dzieci będą 
u nas spędzać czas po szkole kreatywnie i efektywnie. Nasza 
kadra to oczywiście dyplomowani pedagodzy - zależy nam 
aby z dziećmi pracowały osoby nie tylko z odpowiednim wy-
kształceniem ale także z pasją i wieloma pomysłami – dodaje 
M. Andersz.                                                                          red
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Otóż pięciu rolników ma po 25 owiec każdy i mogą je 
wypasać na wspólnym pastwisku. Dla 125 owiec pastwisko 
dostarcza trawy, która odrasta i karmi całe stado. Taka liczba 
owiec gwarantuje funkcjonowanie rolników w systemie 
zrównoważonym. Nikt jednak nie powinien naruszyć ustalo-
nych, uzgodnionych zasad. Kiedy jeden rolnik, w tajemnicy, 
dołączy dodatkową owcę, nic złego się nie stanie. Ma on do-
datkową korzyść dla siebie, jednak kosztem innych. Jednak 
kiedy zauważą to inni, i każdy doda jedną owcę, po pewnym 
czasie zabraknie trawy, bowiem będzie ona zjadana, 
zadeptywana i nie zdąży odrosnąć. Rolnicy stracą pastwisko 
i owce, także źródło korzyści dla siebie, dla swoich rodzin. 
Otóż zasoby miasta można odnieść do tego dylematu. Miesz-
kańcy mają do dyspozycji tereny zielone, drogi, powietrze, 
przestrzeń wspólną. Aby z tych zasobów właściwie korzy-
stać, trzeba uzgodnić warunki współpracy, współistnienia 
oraz ich przestrzegać.  Potrzebna jest do tego wspólna świa-
domość i odpowiedzialność. Rodzajem takiej umowy może 
być opracowana dla danego miasta strategia rozwoju, a w jej 

ramach – strategia promocji. Takie działania zostały zainicjo-
wane w naszym mieście, w Puszczykowie, i poczynając od 
miesiąca grudnia będą prowadzone bezpośrednie rozmowy  
z mieszkańcami, badania za pomocą kwestionariuszy ankie-
towych wypełnianych tradycyjnie oraz elektronicznie. 
Wszystko to ma służyć wypracowaniu zasad, które będą wy-
tyczały kierunek rozwoju oraz sposoby promowania Puszczy-
kowa. W celu zachowania obiektywizmu, niezależności, wy-
brany podmiot zewnętrzny będzie odpowiedzialny za groma-
dzenie informacji niezbędnych do przygotowania strategii 
oraz Promocji rozwoju miasta. Będzie to wszystko przydatne 
dla wypracowania uzgodnionych kierunków i zasad współ-
działania. To są z jednej strony kwestie niezwykle istotne,  
a jednocześnie wyjątkowo delikatne i trudne.  Jest to równo-
cześnie droga, która, w atmosferze poszanowania swoich 
opinii, pozwala uzgadniać sposoby postępowania, które 
umożliwiają zmniejszanie dysonansu między interesami po-
jedynczych osób a dobrem ogółu mieszkańców.

                                            prof. dr hab. henryk Mruk

DYLEMAT WSPóLNEGO PASTWISKA
Opisany w ekonomii dylemat wspólnego pastwiska może być interesującą metaforą do rozważań na temat 

harmonii funkcjonowania społeczności lokalnej. Aby objaśnić istotę tego dylematu, nazywanego też 
czasem tragedią wspólnego pastwiska, odwołamy się do przykładu. 

Jednak na miasto  można też spojrzeć z perspektywy har-
monii społecznej, relacji międzyludzkich, zaufania, uśmie-
chu, życzliwości itp. Mieszkańcy Puszczykowa mogą nie 
tylko dbać o piękno domów i ogrodów, ale także kształtować 
„duszę” naszej małej ojczyzny, budując życzliwą sobie spo-
łeczność. W takich skupiskach ludzi we Włoszech czy USA, 
obserwuje się wysoką średnią długość życia, związaną z re-
lacjami sąsiedzkimi, życzliwością, spokojem, pogodą ducha. 
W Puszczykowie osiadło wiele osób, które mają rozległą 
wiedzę w dziedzinach, którymi się zajmują. Istnieją hipotezy, 
które mówią, że najbliższe lata będą promowały wiedzę  
i edukację. Jak kiedyś dominowało rolnictwo, później prze-
mysł, aktualnie usługi, to w przyszłości ludzkość będzie na-

stawiona na rozwój intelektualny, społeczny, na dzielenie się 
wiedzą. Wychodząc z tych przesłanek, Urząd Miasta Pusz-
czykowa wraz z redakcją Echa Puszczykowa proponuje nową 
inicjatywę, a mianowicie program dzielenia się wiedzą we-
dług formuły: mieszkańcy – mieszkańcom. Rozpoczniemy od 
posiadanych już tekstów ekonomisty, mieszkańca Puszczy-
kowa, nauczyciela akademickiego. Żywimy głęboką nadzieję, 
że będą one zachętą dla innych naszych mieszkańców, którzy 
w syntetycznej formie podzielą się swoją wiedzą  
z danego obszaru, z całą społecznością lokalną. 

agnieszka hahuła
referat Promocji, Kultury i Sportu

MIESZKAńCY – MIESZKAńCOM
Rozmawiając o Puszczykowie możemy mieć na myśli różne płaszczyzny. Najczęściej będzie to odnoszone do 

natury, przyrody itp.

Burmistrz Miasta Puszczykowa zawiadamia o przystąpieniu 
do rekultywacji, uporządkowania i zagospodarowania te-

renu byłego cmentarza ewangelickiego w Puszczykowie przy 
ulicy Parkowej, będącego własnością Miasta Puszczykowa.

Planowane jest przeniesienie prochów zmarłych na wy-
znaczone miejsce w obrębie sąsiedniego cmentarza parafial-
nego w Puszczykowie. W trosce o należyte upamiętnienie 
wszystkich osób pochowanych na cmentarzu ewangelickim 
powstanie tablica pamiątkowa.

Przystąpiono do procedury administracyjnej związanej  
z uzyskaniem uzgodnień z właściwych instytucji, jak władze 
kościelne, Sanepid, Powiatowy Konserwator Zabytków.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, w archiwach Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego w Poznaniu i Warszawie 
brak danych dotyczących osób pogrzebanych na cmentarzu 

w Puszczykowie. 
Ze względu na stan wielu nagrobków, niemożliwe jest 

zidentyfikowanie większości zmarłych pochowanych na 
cmentarzu.

Burmistrz Miasta Puszczykowa zwraca się z apelem  
o pomoc do wszystkich, którzy mogą przekazać informacje 
dotyczące historii grobów oraz osób pochowanych na tym 
cmentarzu.

Osoby zainteresowane przeniesieniem prochów 
zmarłych z rodzin na inne cmentarze proszone są  
o kontakt z Urzędem Miejskim w Puszczykowie  
w terminie do 31 grudnia 2016 r.

E-mail: um@puszczykowo.pl, 
             luther@puszczykowo.pl
Tel.: 61 89 83 700,  61 89 83 703 

OGłOSZENIE BUrMISTrZa MIaSTa PUSZcZYKOwa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu 
PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 – etap 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 prze-
pisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. 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, udzia-
le 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. zmienionej uchwałą Nr 154/16/VII 
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 4 października 2016 r. 

Zawiadamiam: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb 
Niwka, ark. 2, 3 – etap B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.11.2016 r. do 22.12.2016 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 
19.12.2016 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenie 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi – uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta 
Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.01.2017 r.

Zgodnie z w.wym. ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku – uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą 
być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczno-
ści opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o 
podpisie elektronicznym – do Urzędu  Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 13.01.2017 r.

BUrMISTrZ MIaSTa PUSZcZYKOwa

RUSZA UPORZĄDKOWANIE CMENTARZA EWANGELICKIEGO 
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historia

Powstały jedynie koszarki dla dróżników, którzy pilnowali 
przejazdów drogowych. Takie budynki zostały wybudowane przy 
ulicy Wczasowej, w lesie między Puszczykowem a Puszczyków-
kiem oraz przy ulicy 3 Maja. Jednak już w 1897 roku, za sprawą 
Towarzystwa Gór Olbrzymich, utworzono w Puszczykowie przy-
stanek kolejowy. Pierwszy budynek dworcowy mieścił się w ko-
szarce. W celu ułatwienia komunikacji po Puszczykowie wozy 
konne rozwoziły letników po okolicy.

W roku 1903 zdecydowano się na wybudowanie budynku 
dworca kolejowego, który postawiono po wschodniej stronie to-
rów. Była to niewielka budowla ze ścianami o konstrukcji z muru 
pruskiego. Cały teren wokół stacji został ogrodzony, a pasażero-
wie byli kontrolowani i wpuszczani na stację dopiero przed od-
jazdem pociągu. Pod torami wybudowano przejście podziemne. 
Już w pierwszych latach XX wieku w każdą niedzielę do Pusz-
czykowa zaczęły kursować pociągi nadzwyczajne z dotowanymi 
przez państwo biletami, których rozkład publikowany był w pra-
sie. Z czasem, wraz ze wzrostem popularności letniska, pociągi 
zaczęły jeździć również w dni powszednie. Obłożenie pociągów 
nadzwyczajnych zależało od pogody: jeżeli było chłodniej, desz-
czowo pasażerów było mniej. Prawdziwym wyzwaniem dla kolei 
było przewiezienie letników w dniu ciepłym, słonecznym lub 
świątecznym. Jak pisano: „Wczorajsza niedziela była jedną  
z najpiękniejszych w tegorocznym lecie. [...] W Poznaniu prze-
śliczna pogoda upalna. To też już pierwsze pociągi nadzwyczajne 
zapełnione były wycieczkowiczami [...]Najwięcej, jak zwykle, 
przebywało w Puszczykowie. Napływ publiczności w tę stronę 
jest tak wielki, że nie wystarcza już kilkanaście pociągów osobo-
wych, a dyrekcja kolejowa postanowiła dołączyć jeszcze kilka. 
Podczas pogodnej niedzieli bawi w Puszczykowie około 30.000 
osób, między nimi wielu Polaków, którzy w ogromnej większo-
ści przebywają w ogrodach obcych”. W holu poznańskiego 
dworca ustawiono kilka automatów, które po wrzuceniu monet 
wydawały bilety „szybko i sprawnie”.

W związku z dużą popularnością przystanku kolejowego  
w Puszczykowie w 1908 roku zdecydowano się na rozbudowę 
budynku dworcowego w stylu alpejskim z częścią restauracyjną, 
z której można było wyjść na otwartą werandę bądź na peron. Na 
południu były ulokowane pomieszczenia dla pracowników kole-
jowych. W środkowej, najstarszej części, znajdowały się kasy  
i poczekalnia. Nowym, charakterystycznym elementem stała się 
wieżyczka z ręcznie, co 8 dni, nakręcanym przez pracownika 
kolei zegarem. Na peronach wybudowano stylowe wiaty i usta-
wiano ławki. Przy peronie znajdował się także szalet.

W dniu 1 października 1910 roku uruchomiono nowy przysta-
nek kolejowy w Puszczykówku, co miało rozładować natłok let-
ników. O budowę tego przystanku szczególnie zabiegał architekt 
miasta Poznania Franz Pfannschmidt, który mieszkał w willi nad 
Wartą w Puszczykówku. Budynek dworcowy zlokalizowano po 
wschodniej stronie torów, zaledwie dwa i pół kilometra od przy– 

stanku kolejowego w Puszczykowie. Obiekt został wybudowany 
w stylu alpejskim, jednakże miał mniej motywów zdobniczych 
niż dworzec w Puszczykowie. Charakterystycznym elementem 
elewacji był zegar zdobiony motywami roślinnymi.

Od 1923 roku pociągi wycieczkowe do Puszczykowa zaczęły 
odchodzić z „pawilonu oficerskiego” w Poznaniu (Dworzec Let-
ni). Jego wielkim atutem było położenie bliżej centrum miasta 
dzięki czemu mieszkańcy mieli mniejszy dystans do pokonania. 
Dodatkowo letnicy nie paraliżowali normalnego ruchu pasażer-
skiego. Odjazd pociągu z Dworca Letniego opisywał artykuł  
w „Dzienniku Poznańskim”: „Najpopularniejszym miejscem wy-
cieczkowym mieszkańców Poznania jest od dość dawna Puszczy-
kowo. W każde święto: w każdą niedziele dworcowy pawilon 
oficerski jest przepełniony ludnością miejską spieszącą do pocią-
gów. Całe rodziny i grupy towarzyskie umawiają się tutaj od 
wczesnego rana z plecakami, kocami, poduszkami i instrumenta-
mi muzycznymi. Jasna dla każdego jest rzecz, że w niedziele i dni 
świąteczne jako dni wolne od pracy urządza wycieczki przede 
wszystkim ludność średnio zamożna lub zupełnie nie uboga. Zda-
jąc sobie z tego częściową sprawę dyrekcja kolejowa sprzedaje 
do Puszczykowa specjalne bilety wycieczkowe w cenie kilkuna-
stu groszy uprawniające do podróży „tam” i „z powrotem”.

Tak wyglądały początki kolei na terenie Puszczykowa. W tym 
roku obchodzimy okrągłą 160 rocznicę uruchomienia linii kole-
jowej, dzięki której powstało nasze miasto. To dzięki kolei  Pusz-
czykowo było największym letniskiem w Wielkopolsce. Budy-
nek dworca w Puszczykówku został, staraniem samorządu, od-
nowiony w 2010 roku. Budynek dworca w Puszczykowie remon-
towany jest przez prywatnego właściciela, dzięki czemu powraca 
do dawnej świetności. 

Zachęcam do kontaktu osoby posiadające pamiątki po Pusz-
czykowie pod adresem mailowym: krzyzanskimaciej@gmail.com 
oraz pod numerem telefonu 508467405.

Maciej Krzyżański
członek Koła historycznego

PARA BUCH! KOłA W RUCH! 
Linia kolejowa przez Puszczykowo została uruchomiona w 1856 roku. Pierwszy regularny kurs składu miał 

miejsce 27 października 1856 r. Początkowo linia była jednotorowa, drugi tor położony został po roku 1886. 
Linia łączyła Poznań i  Wrocław, a na terenie naszej miejscowości nie istniała żadna stacja. 

Lalki – mupety wielkości 1,5 metra poruszane przez ak-
torów przybliżyły dzieciom historię przyjaźni wesołego 
Maxa, zdrowego chłopca uwielbiającego grać w piłkę i Agat-
ki – dziewczynki z zespołem Downa. W lekki, a nawet nieco 
zabawny sposób przedstawione zostały niektóre problemy 
dziewczynki, wynikające z jej choroby. Po obejrzeniu przez 
uczniów inscenizacji i rozmowie z aktorami dzieci wzięły 
udział w kilku ćwiczeniach. Jedno z nich polegało na próbie 
mówienia ze słodką pianką-żelkiem w ustach. To zadanie 
miało na celu uzmysłowić uczniom, jak trudno jest mówić 
osobom z zespołem Downa. Inne, polegające na podnoszeniu 
małej monety za pomocą nałożonej na dłoń grubej rękawicz-
ki miało uświadomić dzieciom trudności, na które napotyka-
ją m.in. osoby z porażeniem mózgowym. Zdobycie tych do-
świadczeń oraz wczucie się w sytuację osób z niepełnospraw-
nościami uświadomiło małym widzom, że takie dzieci, jak 
Agatka, ale i inne dzieci z niepełnosprawnościami potrafią 
wesoło się bawić, są dobre, miłe i nie tylko można, ale warto 
się z nimi zaprzyjaźnić. Cieszymy się, że udało się nam zna-
leźć w grupie 18 szkół z terenu całej Wielkopolski, które za-

UCZMY SIę RAZEM ŻYć
Uczniowie klasy II e oraz członkowie Szkolnego Koła Małego Wolontariatu działającego na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie, 19 października 2016 roku brali 
udział w bardzo ciekawych warsztatach w ramach kampanii społecznej- „Uczmy się razem żyć” – edukacja na 
rzecz integracji dzieci z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych”.

kwalifikowały się do Projektu „Uczmy się razem żyć” reali-
zowanego przez WIFOON dzięki współfinansowaniu ze 
środków PFRON, będących w dyspozycji Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego.                                               red

Szkolenia dotyczyły nauki języka angielskiego w Wielkiej 
Brytanii i na Malcie oraz języka niemieckiego w Niemczech. 
Uczestniczyli w nich następujący nauczyciele: Dorota Ani-
szewska, Joanna Baszyńska, Maria Brych, Justyna Krzyżań-
ska, Kinga Kwiatkowska-Światowy, Beata Makaruk, Gerard 
Moliński, Wojciech Olejnik, Lidia Polakowska, Mirosława 

ZAGRANICZNA MOBILNOŚć KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

30 września 2016 r. nauczyciele Zespołu Szkół w Puszczykowie zakończyli udział w projekcie dotyczącym 
szkolenia kadry edukacji szkolnej za granicą w ramach unijnego programu PO WER.

Szymaniak, Rafał Wieczorek, Elżbieta Wierzbicka-Spychała, 
Joanna Ziółkowska.

Ponadto trzech nauczycieli anglistów Zuzanna Kuc, Jaro-
sław Ossowski oraz Danuta Zawadzka doskonaliło swoje 
kompetencje metodyczne na kursach specjalistycznych  
w Wielkiej Brytanii.

Szkolenia za granicą były okazją do podniesienia umie-
jętności językowych nauczycieli oraz do zapoznania się  
z innymi systemami nauczania. Udział w programie przyczy-
nił się do wzrostu kompetencji interpersonalnych, kulturo-
wych oraz metodycznych, które z pewnością wzbogaciły 
warsztat pracy uczestników i będą miały pozytywny wpływ 
na funkcjonowanie Zespołu Szkół.

Zachęcamy nauczycieli innych placówek oświatowych do 
uczestniczenia w projektach unijnych, które dają duże moż-
liwości doskonalenia zawodowego, a co za tym idzie, wpły-
wają na podniesienie jakości pracy szkoły.

Justyna Krzyżańska
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ii Maraton Fitness
23 października odbył się w Sportotece II MARATON 
FITNESS, w którym udział wzięło przeszło 40 osób. Każdy 
z uczestników mógł brać udział w dowolnej liczbie zajęć, 
ale były też osoby, które dzielnie walczyły od początku do 
końca. A było w czym wybierać: Trampoliny, Zumba, Body 
shape, Płaski brzuch, Dance Hall, Sexi Dance oraz Joga. 
Oprócz doznań fizycznych w czasie trwania maratonu 
można było skorzystać z porad kosmetycznych oraz 
spróbować dań serwowanych przez Sushi Bar Katei. Za 
sprawą naszych licznych sponsorów, każdy z uczestników 
dostał nagrodę. Główną nagrodą była Kia na weekend. 
Zapraszamy na kolejny – III Maraton Fitness już  
w przyszłym roku. a.g.

Oprócz udziału w zajęciach na sali fitness seniorzy dowie-
dzieli się, iż ruch zwiększa ogólny przepływ naczyniowy 
przez lepszy transport krwi do wszystkich narządów i tkanek, 
pozytywnie wpływa na regulację poziomu cukru we krwi, 
mobilizuje układ immunologiczny poprawiając odporność na 
różnego rodzaju choroby poprzez eliminację bakterii, wiru-
sów, pasożytów, toksyn oraz komórek rakowych. Aktywność 
fizyczna powoduje pozytywne zmiany w układzie krążenia, 
zwiększając średnicę naczyń, tym samym zmniejszając ryzy-
ko wystąpienia zatorów i zakrzepów. Kolejnym pozytywnym 
aspektem aktywności wśród osób po 60 roku życia jest obni-
żenie poziomu cholesterolu LDL, obniżenie ciśnienia krwi, 
zmniejszając przez to ryzyko wystąpienia chorób naczyniowo 
– sercowych. Wysiłek siłowy przeciwdziała również osteopo-
rozie, charakteryzującej się ubytkiem masy kostnej. Musimy 
pamiętać o tym, iż ruch pomaga uporać się również z zabu-
rzeniami emocjonalnymi, lękami, depresją oraz poprawia 

FIT SENIOR 
8 października w Sportotece odbyły się darmowe, 

pokazowe zajęcia FIT SENIOR. Celem spotkania 
było przekazanie Seniorom wiedzy na temat 
konieczności ruchu w każdym wieku.

jakość snu, co często jest zmorą seniorów. 
Nasze spotkanie skończyło się słodkim akcentem przy 

kawie. Było nam bardzo miło gościć Państwa u siebie i do-
świadczyć życiowej mądrości Seniorów. Przypominamy, iż 
zajęcia Fit Senior w Sportotece odbywają się w każdy wtorek 
i czwartek o godzinie 10.00.                                            a.G.

julia z puchareM
Turniejowe zwycięstwo bez straty seta, zanotowała w ogólnopolskim turnieju 
kobiet i mężczyzn (powyżej 18 lat) rozegranym w naszym mieście Julia 
Oczachowska, zawodniczka puszczykowskiej Akademii Tenisowej Angelique 
Kerber. 16 letnia, podopieczna trenera Wojciecha Gawlaka pokonała  
w finałowym pojedynku Sonię Grzywocz (KS Górnik Bytom ) 6/3, 6/4. W grze 
pojedynczej i podwójnej mężczyzn wystąpił także puszczykowianin – Mieszko 
Kwaśniewski (AZS Poznań). W finale singla musiał uznać jednak wyższość 
Rafała Teurera (A.T. Promasters Szczecin). W deblu, grając w parze  
z Jakubem Grzegorczykiem (Beskidy Ustroń) zajął II miejsce, ulegając parze 
Aron Stajszczak/Mikołaj Szmyrgała (Centrum Bydgoszcz). Gratulujemy! h.g.

Akcja ta organizowana jest co roku, w ramach programu 
Ratujemy i Uczymy Ratować prowadzonego przez Fundację 
WOŚP. Uczniowie zostali wcześniej przeszkoleni z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy. Punktualnie o 12 uczniowie 
rozpoczęli jednoczesną resuscytację krążeniowo-oddechową 
i prowadzili ją do 12:35. SP nr 2 bierze udział w tej akcji już 
od trzech lat, a jej koordynatorkami są Katarzyna Noculak-

REKORDOWA RESUSCYTACJA
17 października br. 64. 

uczniów Szkoły 
Podstawowej numer 2  
w Puszczykowie (klasy 4a, 6a, 6b  
i 6c) uczestniczyło w akcji bicia 
rekordu Guinnessa  
w jednoczesnym prowadzeniu 
resuscytacji krążeniowo-
oddechowej przez jak największą 
liczbę osób. 

-Sztucka i Magda Rybicka. Uczniowie bardzo chętnie biorą 
w niej udział i z dużym zaangażowaniem uczą się tego, jak 
można pomagać innym. To bardzo ważne, żeby dzieci znały 
zasady udzielania pierwszej pomocy i umiały wykorzystać je 
w praktyce. Każdy z nas może uratować życie drugiemu czło-
wiekowi. Nie bójmy się tego.                      M.rybicka

W zakończonym już sezonie puszczykowianin z powodu przygotowywania lepszego 
silnika wziął udział tylko w dwóch wyścigach – w Polsce i w Niemczech.

Jak mówi X. Mielcarek trzylitrowy silnik V6 po modyfikacjach ma zdecydowanie więk-
szą moc, co dało się wyraźnie odczuć podczas startu w Niemczech. Na koniec sezonu 2015 
silnik po kilku sezonach wyścigowych miał zaledwie ok. 360 KM, kiedy obecnie ma moc 
420-430 KM, co jest dobrym prognostykiem na przyszły rok.

Zwycięstwo na profesjonalnym torze w Werneuhen jest tym bardziej cenne, że Opel 
puszczykowianina wygrał z pojazdami z turbodoładowaniem i tylnym napędem (w Polsce 
startują one w innej klasie). 

– Niestety, wrześniowa pogoda nam nie sprzyjała bo było za zimno i nie można było 
dogrzać opon, co w tego typu wyścigach jest bardzo ważne – wyjaśnia X. Mielcarek. 

Drugi start w Polsce na lotnisku w Wilczych Laskach podczas Grand Prix Polski też 
zakończył się zwycięstwem, jednak czasy były zdecydowanie gorsze. W tym przypadku 

ZABRAKłO 0,07 SEKUNDY DO REKORDU 
0,07 sekundy zabrakło Xaweremu Mielcarkowi z Puszczykowa do pobicia własnego rekordu Polski 

(drugi wynik w Europie) w wyścigach na 1/4 mili w klasie Profi FWD (auta z napędem na przednie 
koła i z silnikami bez turbodoładowania). 

winny okazał się sam tor, 
który ma słabą nawierzch-
nię nie zapewniającą nale-
żytej przyczepności. Nie-
miecki tor ma bowiem 
d o b r ą  b e t o n o w ą  
nawierzchnię. Wśród planów na 2017 r. X. Mielcarek wymie-
nia dokończenie „zgrania” silnika oraz starty w Niemczech 
na profesjonalnym torze pokrytym gumą i specjalnym kle-
jem, na którym można w pełni wykorzystać możliwości auta.  
Trzymamy kciuki!                                                           red
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Świetnie spisali się juniorzy. Mateusz Kędziora w parze  
z zawodnikiem z Przeźmierowa zajęli pierwsze miejsce  
w grze podwójnej. Juniorzy młodsi K. Kędziora i W. Pawlik 
zakończyli turniej w fazie grupowej trafiając na rozstawio-
nych zawodników. Lepiej poszło młodzikom. Kajetan Jeziak 

BADMINTONIŚCI NIE ZWALNIAJĄ TEMPA
Kolejne starty i kolejne sukcesy odnotowali 

badmintoniści na PTS Puszczykowo. W połowie 
października zawodnicy PTS wystartowali  
w międzynarodowym turnieju badmintona Mazovia 
Cup w Zielonce pod Warszawą. 

doszedł do półfinału w grze pojedynczej i ćwierćfinału w grze 
mieszanej w parze z zawodniczką z Baranowa. Pozostali mło-
dzicy K. Standar i K. Mikołajczak odnotowali po jednym 
zwycięstwie i jednej porażce kończąc turniej w grupie.

Kolejnymi zawodami, w których uczestniczyli było 
Grand Prix Polski Juniorów i Młodzików, które odbyło się 
28-30.10.2016 w Kępnie. W kategorii junior wystąpił M. Kę-
dziora, który mimo zaciętych pojedynków zakończył turniej 
w fazie grupowej ulegając w deblu i w singlu przyszłym zwy-

cięzcom turnieju. Lepiej zaprezentowali się młodzicy. K. Je-
ziak po wygranej grupie i fazie pucharowej dotarł do ćwierć-
finału. K. Standar i K. Mikołajczak niestety odpadli z turnie-
ju na etapie pojedynków grupowych.

Listopad rozpoczął się od rozgrywek szkolnych. Repre-
zentacja Gimnazjum nr 1 w składzie K. Kędziora, W. Pawlik 
i K. Standar podczas finału powiatu poznańskiego zajęła dru-
gie miejsce, awansując tym samym do finału rejonu, który 
odbędzie się pod koniec listopada w Gnieźnie. W ślad za star-
szymi kolegami poszli chłopcy ze SP nr 1 w Puszczykowie. 
Reprezentacja w składzie G. Janaszek, P. Bukowiecki oraz  
T. Janaszek wywalczyła czwartą pozycję w powiecie i rów-
nież awansowała do kolejnego etapu rozgrywek, którym jest 
finał rejonu.                                                                     PTS

złoto kasi 
29 i 30 października br. w poznańskiej Arenie 
rozegrana została VIII edycja memoriału im. 
Jigoro Kano. To jeden z największych  
i najbardziej prestiżowych turniejów judo dla dzieci  
i młodzieży w Polsce. W czasie dwóch dni do 
rywalizacji przystąpiło blisko 1000 zawodników.  
W zawodach, jak się okazało ze „złotym” skutkiem 
rywalizowała Katarzyna Kędzierska, uczennica 
czwartej klasy Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie.  
W tegorocznej edycji wywalczyła złoty medal  
w kategorii 31 kg U11. To już drugi medal w tej 
wielkiej imprezie wywalczony prze judoczkę  
z Puszczykowa.  
W ubiegłorocznej edycji, kiedy debiutowała, 
zdobyła srebrny medal w kategorii wiekowej U9. 
Gratulujemy!                                                 red 

Bardzo dobrze na turnieju ITF kobiet  
w Sztokholmie zaprezentowała się za-

wodniczka Akademii Tenisowej Angelique Ker-
ber w Puszczykowie Anastasiya Shoshyna. Pod-
opieczna trenera Wojciecha Gwlaka w turnieju 
singlowym przegrała po zaciętym meczu półfina-
łowym z rozstawioną z numerem „jeden” zawod-
niczką Bułgarii Isabellą Shinikovą (135 na liście 
WTA) 6/3, 3/6, 2/6. W grze podwójnej, grając  
w parze ze szwedką Cornelią Lister pokonały  
w finale szwedzką parę Hilda Melander/Paulina 
Milosavl jevic  7 /6 ,  6 /2 .  Dzięki  s tar tom  
w Sztokholmie Anastasiya zdobyła kolejne punk-
ty rankingowe w klasyfikacji WTA (4 w singlu  
i w12 w deblu). Gratulujemy!                           h.G.

ANASTASIYA W SZTOKHOLMIE

sreBro i złoto w soBocie
Złoty i srebrny medal wywalczyła na kortach klubu POZ BRUK Sobota koło 
Rokietnicy Weronika Ewald zawodniczka Akademii Tenisowej Angelique 
Kerber w Puszczykowie. Udany występ Weronika zanotowała podczas 
Ogólnopolskiego Turnieju Skrzatek (do lat 12). W grze singlowej Weronika, po 
ponad dwuipółgodzinnej grze przegrała w finale z Anstasią Bozową (AZS 
Łódź) 6/4, 3/6, 11/9. Porażkę w singlu powetowała sobie w grze podwójnej. 
Grając w parze z Sonią Pieczyńską (P.T. Olimpia) pokonały w finale debel (KS 
AZS AWF Wrocław) Oliwia Orlińska i Zuzanna Pawlikowska 6/4, 6/7, 10/7.  
W turnieju uczestniczyła jeszcze jedna zawodniczka A.T. Angelique Kerber – 
dziesięcioletnia Laura Stypuła. Po zaciętym pojedynku uległa jednak  
w pierwszym pojedynku rozstawionej z „szóstą” Julii Skarżyńskiej (KT GINTER 
Warszawa) 6/7,6/7. Brawo dziewczęta!                                                       h.g.

laura z puchareM
Bez straty seta i oczywiście z pucharem za I miejsce 
zakończyła wojewódzki turniej skrzatek (do 12 lat)  
w Piotrkowie Trybunalskim 10 letnia Laura Stypuła, 
zawodniczka Akademii Tenisowej Angelique Kerber. 
Podopieczna trenera Włodzimierza Filipiaka zwyciężyła  
w turnieju singlowym pokonując w finale Darię Korkuć 
(UKS RP SPORT Olsztyn) 4/2, 4/1. Gratulujemy! h.g.

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe już teraz ser-
decznie zaprasza na 23 Mistrzostwa Puszczykowa  

w Narciarstwie Alpejskim, Biegowym i Snowboardzie. 
Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy Was  

w piękne Karkonosze do Karpacza. Organizatorzy przewi-
dzieli wiele atrakcji więc nie może Was zabraknąć 

Termin 10-12.03.2017
Miejsce: KARPACZ – Stoki Kopy (konkurencje zjazdowe) 

– biegówki (Górny Karpacz) 
Zakwaterowanie: Hotel Mercure (dawny Hotel Skalny)  

http://skalnykarpacz.pl/  
Zapisy i terminy zgłoszeń: Drogą internetową w termi-

n i e  1 3 . 0 2 - 2 . 0 3 . 2 0 1 7  w w w. p t s p u s zc z y ko w o . p l 
pts@ptspuszczykowo.pl 

Więcej informacji: Jakub Janaszek +48 697695723
Zapraszamy wszystkich wielbicieli białego szaleństwa 

do wspólnej sportowej zabawy.




