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bUDUJEMY HALĘ SPORTOWO-WIDOWISKOWĄ bUDUJEMY HALĘ SPORTOWO-WIDOWISKOWĄ 
11 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie odbył się drugi przetarg na wyłonienie wykonawcy 

hali sportowo-widowiskowej, której budowa, jeszcze w tym roku, ma rozpocząć się przy Szkole 
Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 1 . 

Andrzej balcerek
burmistrz Miasta Puszczykowa

Wszystko wskazuje na to, że już wczesną 
wiosną rozpocznie się w naszym mieście bu-
dowa nowoczesnej hali sportowo-widowisko-
wej. Z inicjatywą budowy hali występowałem  
w poprzedniej kadencji, na co uzyskałem zgo-
dę ówczesnej Rady Miasta, natomiast obecni 
radni podtrzymali decyzję swoich poprzedni-
ków. Ta inwestycja jest ważna dla naszego 
miasta z kilku powodów. Przede wszystkim 
uczniowie naszych dwóch szkół będą mieli  
w końcu zapewnione godziwe warunki do od-
bywania lekcji wychowania fizycznego. Po dru-
gie stworzymy doskonałe warunki naszym klu-
bom sportowym i mieszkańcom do uprawiania 
sportów halowych. I wreszcie po trzecie obiekt 
będzie przystosowany do organizacji widowisk 

artystycznych i koncertów. Jestem przeko-
nany, że hala zostanie bardzo dobrze ode-

brana przez mieszkańców Pusz-
czykowa i  doskonale 

spełni swoje funk-
cje. 

  

Pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ wyko-
nawca, który został w nim wyłoniony nie stawił się, aby pod-
pisać umowę. 

Do drugiego przetargu, przygotowanego na 11 lutego br., 
przystąpiło 4 oferentów. Jeśli weryfikacja ofert pozwoli na 
pozytywne jego rozstrzygnięcie, wykonawca już w kwietniu 
powinien wejść na plac budowy. 

Budynek hali sportowo-widowiskowej zostanie wzniesiony 
na miejscu istniejącej sali gimnastycznej, wykorzystywanej 
aktualnie przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimna-
zjum nr 1. „Stara sala” zostanie rozebrana ze względu na jej zły 
stan techniczny.

 Podstawowym celem nowego budynku jest zapewnienie 
odpowiedniego miejsca do prowadzenia zajęć z wychowania 
fizycznego dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów miasto  
przewidziało połączenie hali ze szkołami, dwoma odrębnymi 
łącznikami – jeden będzie służył uczniom szkoły podstawo-
wej, drugi gimnazjalistom. W obiekcie do dyspozycji ucz-
niów będzie płyta główna o wymiarach 44x24 m., z możli-
wością jej podziału na trzy boiska oraz salka do gimnastyki.

Nagłośnienie obiektu, rozwiązania akustyczne i widownia 
na około 300 osób umożliwią również organizację imprez 
kulturalnych, w tym koncertów, przedstawień teatralnych  
i dużych imprez szkolnych np. rozpoczęcia i zakończenia 
roku szkolnego .

Płyta dużej hali została zaprojektowana w ten sposób, aby 
możliwe było prowadzenie na niej rozgrywek w piłkę ręczną, 
piłkę siatkową oraz koszykówkę na poziomie krajo-
wym, a nawet międzynarodowym. W obiekcie 

znajdzie się także sala konferencyjna. 
Koszt budowy hali wyniesie ok. 11 mln złotych. Na jej 

realizację miasto zamierza pozyskać dotację z Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej, zakładane jest też odliczenie podat-
ku VAT. Podczas planowania inwestycji założono, że jej rea-
lizacja nastąpi bez zwiększania zadłużenia. 

Makietę hali sportowo-widowiskowej będzie można  
niedługo zobaczyć w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie. 
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samorząd

Pod koniec ubiegłego roku Sejm zniósł obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich. 
Nowelizacja przepisów weszła w życie w styczniu tego roku. Teraz rodzice mogą sami 
zdecydować czy posłać sześciolatka do pierwszej klasy, czy pozostawić w zerówce. 

Nowe przepisy wprowadziły spore zamieszanie i zaniepokoiły rodziców, jak i na-
uczycieli. Nowelizacja niesie ze sobą zmiany, z którymi będą musiały zmierzyć się 
także wszystkie samorządy w naszym kraju. Likwidacja niedawno wprowadzonego, 
obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich bardzo mocno zaburza proces, do którego 
gminy, także Puszczykowo, przygotowywały się od kilku lat. Wprowadzenie obowiąz-
ku uczęszczania sześciolatków do klas pierwszych było jednym z powodów oddzielenia 
Gimnazjum nr 1 od Szkoły Podstawowej nr 1. Dzięki temu w SP nr 1 powstały dobre 
warunki do przyjęcia zwiększonej liczby najmłodszych uczniów. Prace poprawiające 
bazę lokalową trwają obecnie w Szkole Podstawowej nr 2. Budowa nowych sanitaria-
tów na potrzeby tej szkoły jest prowadzona w dużej mierze z myślą o najmłodszych 
uczniach. W ostatnich dwóch latach przeprowadziliśmy również remonty sal lekcyj-
nych dla klas pierwszych oraz zakupiliśmy do nich nowe wyposażenie. 

Dlatego apeluję do wszystkich rodziców, którzy mają dzieci w wieku sześciu lat, 
aby nie obawiali się posłać ich do naszych szkół podstawowych. Jestem przekonany, że nasze placówki oświatowe to dobre, 
bezpieczne i odpowiednie dla nich miejsce. Możecie się Państwo o tym przekonać rozmawiając z rodzicami uczniów pierw-
szych klas naszych szkół, jak również uczestnicząc w „drzwiach otwartych”, które chcemy zorganizować w najbliższym 
czasie. To właśnie będąc w szkole najlepiej jest sprawdzić czy budynek, sale, meble, świetlica są dla sześciolatków przyjazne. 

Nauka w szkole to nie odbieranie, bądź skracanie dziecku dzieciństwa, ale dawanie wielu okazji do poznawania świata, 
rozwijania talentów i pasji. W naszym mieście nie brakuje młodzieży, która właśnie w szkołach rozwija swoje talenty. O tym 
jak wielu zdolnych młodych ludzi mieszka w Puszczykowie można przekonać się chociażby podczas rokrocznej uroczystości 
wręczenia nagród dla najzdolniejszych. Za każdym razem, wręczając te nagrody, jestem niezmiernie dumny, że stworzyliśmy 
warunki, w których nasi uczniowie mogli tak wspaniale się rozwijać. 

Apeluję do rodziców, by nie bali się posyłać sześciolatka do szkoły, „nasze" dzieci przecież nie odbiegają poziomem od 
swoich rówieśników z innych krajów europejskich, w których naukę= rozpoczyna się w wieku sześciu lat lub wcześniej. 
Sześciolatki (lub młodsze dzieci) idą do pierwszej klasy w 22. krajach Unii Europejskiej. 

Andrzej Balcerek 
Burmistrz Miasta Puszczykowa 

PUSZCZYKOWSKIE SZKOłY SĄ DObRZE 
PRZYGOTOWANE DLA SZEśCIOLATKóW 

Puszczykowo - strefA edukAcyjnA
W ramach projektu „Puszczykowo - strefa edukacyjna” zapraszamy do wzięcia udziału w inicja-

tywie, która powstała jako owoc współpracy Przedszkola Publicznego Czarodziejski Zamek z Po-
radnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Puszczykowie. 

Obejmuje ona cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców pt. „Świadomy rodzic to ja”. Celem na-
szych działań jest wspieranie świadomego rodzicielstwa oraz stworzenie platformy wsparcia i roz-
woju dla rodziców, 

Spotkania odbędą się według następującego harmonogramu:
1)    9.03.2016 godz. 16:00 prelekcja dla rodziców na temat metod wychowawczych.
2)  30.03.2016 godz. 16:00 prelekcja dla rodziców na temat gotowości szkolnej.
3)  13.04.2016 godz. 16:00 warsztaty dla rodziców na temat nagradzania i karania dzieci.
4)  28.04.2016 godz. 16:00 prelekcja dla rodziców na temat komunikacji w rodzinie.
Osoby chętne prosimy o zapisy na warsztaty pod numerem telefonu 530 630 030, gdyż grupa warsztatowa nie może 

przekraczać 12 osób. 
Zachęcamy do skorzystania z tej wartościowej i bezpłatnej oferty stworzonej specjalnie dla Państwa. 
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Pełne treści wszystkich uchwał podejmowanych podczas Sesji Rady Miasta znajdują się w Internecie w 
zakładce biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie dostępnej na stronie:  
www.puszczykowo.pl.

zaProszENIE Na sEsJĘ
Zapraszamy na 16. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 23.02.2016 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. Informa-
cje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl n

Uchwała Nr 94/16/VII
w sprawie: przyjęcia planu pracy rady Miasta Pusz-

czykowa na rok 2016.
terminy sesji rady Miasta Puszczykowa w 2016 r.
26 stycznia, 
23 lutego, 
22 marca, 
26 kwietnia,
24 maja,
21czerwca,
23 sierpnia,
27 września, 
25 paźdzernika,
29 listopada, 
20 grudnia.

Uchwała Nr 95/16/VII
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji rewi-

zyjnej rady Miasta Puszczykowa na rok 2016.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczyko-

wa na rok 2016:
 - bieżąca kontrola dokumentów finansowo-księgowych 

Urzędu.
 - przygotowanie wniosku i opinii w sprawie absoluto-

rium.
 - kontrola dotacji dla organizacji pozarządowych.
 - kontrola inwestycji pn.: Budowa ulicy Kochanowskiego 

w Puszczykowie.
 - kontrola inwestycji pn.: Modernizacja chodnika  

na ul. 3 Maja w Puszczykowie.
 - kontrola inwestycji pn.: Przestawienie budynku admi-

nistracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Pusz-
czykowie.

Uchwała Nr 96/16/VII
w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyj-

nej Gminy Puszczykowo”.

Uchwała Nr 97/16/VII
w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicz-

nych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo 
i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do po-
twierdzenia tych kryteriów.

Uchwała Nr 98/16/VII
w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr 99/16/VII
w sprawie: ustanowienia ograniczonego prawa rzeczo-

wego - służebności przesyłu na nieruchomościach stano-
wiących własność Miasta Puszczykowa.

Uchwała Nr 100/16/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieru-

chomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa  
z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyj-
nego.

Uchwała Nr 101/16/VII
w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konser-

watorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na 
terenie Miasta Puszczykowa.
Uchwała Nr 102/16/VII

w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i roz-
wiązywania Problemów alkoholowych na rok 2016.

Uchwała Nr 103/16/VII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczy-

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

UCHWAłY PODJĘTE PODCZAS 15. SESJI RADY MIASTA               
PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 26.01.2016 R.
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STYCZNIOWE I luTOWE pOSIEdZENIa kOmISjI RadY mIaSTa puSZCZYkOWa

20 stycznia br.
komisja rozwoju
1. Przedstawienie informacji nt. nowej linii au-

tobusowej na terenie Puszczykowa.
2. Zakole Warty - dalsze prace nad koncepcją zagospo-

darowania.
3. Koncepcja zagospodarowania Skweru Władysława 

Tomaszewskiego.
4. Informacja nt. koncepcji odwodnienia Miasta.
5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejo-
nie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowej, Słowackiego oraz 
Mickiewicza - informacja nt. złożonych uwag oraz sposo-
bu ich rozstrzygnięcia.

6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
– udzielenia dotacji celowych na prace konserwator-

skie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie 
Miasta Puszczykowa, 

– zaliczenia do kategorii dróg gminnych, 
– ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - słu-

żebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących 
własność Miasta Puszczykowa, 

– wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznacze-
niem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego.

21 stycznia br.
Komisja Budżetu
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 – udzielenia dotacji celowych na prace konserwator-

skie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie 
Miasta Puszczykowa,

 – zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 
rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

21 stycznia br.
Komisja Spraw Społecznych
1. Omówienie Miejskiego Programu Profilaktyki i Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 - Ka-

rol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Puszczykowie.

2. Omówienie Miejskiego Programu  Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2016-2020 - Karol Majewski.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 – Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2016, 
 – Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2016-2020.
4. Plan pracy komisji na rok 2016.

25 stycznia br. 
     komisja rozwoju  

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

– udzielenia dotacji celowych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na terenie Miasta Puszczykowa,

– zaliczenia do kategorii dróg gminnych,

– ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - 
służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących 
własność Miasta Puszczykowa, 
      – wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektu 
sportowo-rekreacyjnego. 
      2. Zakole Warty - dalsze prace nad koncepcją 
zagospodarowania. 
      3. Informacja nt. koncepcji odwodnienia Miasta. 
      4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie 
w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowej, Słowackiego 
oraz Mickiewicza - informacja nt. złożonych uwag oraz 
sposobu ich rozstrzygnięcia.

10 lutego br. 
     komisja rewizyjna

1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu.

Miej swój udział w tworzeniu Strategii Promocji Miasta Puszczykowa
Urząd Miejski w Puszczykowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów na spotkanie  

z prof. dr hab. Henrykiem Mrukiem, pracownikiem Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Poznaniu, które odbędzie się 9 marca br. o godzinie 18:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego  
w Puszczykowie. Spotkanie to pozwoli nam między innymi poznać Państwa zdanie i opinie w sprawie wizji 
dalszego rozwoju Puszczykowa. Temat wykładu: „Design your success. Sposoby rozwoju osobistego".

 Zapraszamy!
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Podczas 15. Sesji Rady Miasta Puszczykowa 
strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymali  

z rąk burmistrza Andrzeja balcerka defibrylator.
- Jest mi bardzo miło wręczyć naszej puszczykowskiej jed-

nostce OSP defibrylator, do którego zakupy przyczyniło się 
Miasto Puszczykowo i oczywiście radni. Chciałbym na ręce 
pana prezesa i zarządu OSP przekazać ten defibrylator, życząc 
jednocześnie,  aby pomagał wszystkim, którzy będą  
w potrzebie – mówił Burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek.

– Bez wkładu, który otrzymaliśmy od samorządu nie było-
by takiej możliwości, żebyśmy zakupili ten automatyczny de-
fibrylator. Jest to urządzenie niezbędne w nagłych zatrzyma-
niach krążenia. Mam jednak nadzieję, że będzie jak najmniej 
takich przypadków, abyśmy musieli go używać – dziękował 
Gniewko Niedbała, prezes zarządu OSP w Puszczykowie.

Strażacy ochotnicy obiecali także, że zorganizują szkole-
nie z obsługi sprzętu dla pracowników urzędu i radnych. Jak 
tłumaczyli defibrylatory są dostępne w wielu miejscach pub-
licznych, a jego obsługa nie wymaga wykształcenia medycz-

nego. Urządzenie po podłączeniu elektrod do klatki piersio-
wej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa, czy wy-
maga on defibrylacji. Jeżeli defibrylację wykona się w ciągu 
3 minut od chwili zatrzymania krążenia wskaźnik przeżycia 
wzrasta w niektórych przypadkach nawet do 75 proc. red

DEFIbRYLATOR DLA OSP PUSZCZYKOWO

25 stycznia br. w Puszczykowie przy 
ulicy Pieszej wybuchł pożar 

domu, który strawił cały dobytek 
mieszkającej tam rodziny. Poważnym 
zniszczeniom uległ też budynek. 
Wszystkie rzeczy osobiste zostały 
zniszczone, na szczęście rodzinie tam 
mieszkającej nic się nie stało. 

Oficer dyżurny Państwowej Straży Pożar-
nej odebrał zgłoszenia o pożarze o godzinie 
18:08. Na miejsce zostało wysłanych siedem 
zastępów strażaków. 

Jeszcze w trakcie trwania akcji gaśniczej 
dyżurny Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego zaoferował poszkodowanym pomoc i mieszka-
nie zastępcze oraz pomoc przy pracach związanych z porząd-
kowaniem pogorzeliska. Rodzina otrzymała także jednorazo-
wą zapomogę finansową od Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Nazajutrz po pożarze rozpoczęło się usuwanie 
skutków pożaru, Urząd Miejski zapewnił kontenery, w któ-
rych wylądowało spalone mienie. Mieszkańcy Puszczykowa 
przekazali również poszkodowanej rodzinie odzież, wyposa-
żenie domu. 

W kolejnych dniach Burmistrz Puszczykowa zwrócił się 
do Prezes Szpitala w Puszczykowie o możliwość zamieszka–

nia poszkodowanych w przyszpitalnym hotelu. Miasto przy-
gotowało lokal do czasowego zamieszkania, zlecając wyko-
nanie drobnych prac remontowych. Nie zawiedli także miesz-
kańcy naszego miasta, którzy przekazali pogorzelcom wypo-
sażenie mieszkania. Ostatecznie kilkanaście dni po pożarze 
poszkodowana rodzina mogła wprowadzić się do lokalu. 
Bezpośredni numer konta rodziny poszkodowanej:

27 1240 3220 1111 0000 3539 8376
W sprawie pomocy można również skontaktować się  

z Wiolettą Flieger z MOPS pod nr tel. 61 8194 648. 

POMóŻMY OFIAROM POŻARU PRZY UL. PIESZEJ
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REMONT NA UL. NIWKA STARA rozpoczĘty 
Drogowcy z Zakładu Robót Drogowych Marka Dachtery 
zakończyli przygotowania do rozpoczęcia prac na ul. Niwka 
Stara. 16 lutego odbyło się natomiast spotkanie informacyjne 
burmistrza A. Balcerka, przedstawiciela wykonawcy, 
inspektora nadzoru z mieszkańcami. Po zakończeniu tej 
inwestycji, na odcinku ok. 800 metrów powstanie 
pieszojezdnia z nawierzchnią z kostki pozbruk. Wykonawca 
zrealizuje również kanalizację deszczową, poprawi geometrię 
skrzyżowań z drogami bocznymi oraz dostosuje parametry 
łuków drogi. W pieszojedni zostanie także ułożony ściek  
z brukowej kostki betonowej oraz studzienki wpustowe 
łączące ulicę z systemem kanalizacji deszczowej. 
Harmonogram prac przewiduje zakończenie robót latem tego 
roku. Realizacja tego zadania pochłonie ok. 647 tys. zł. red

rosną mury sanitariatów w dwójce
Prace przy budowie dodatkowych sanitariatów przy SP nr 2 
prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Wykonawca 
postawił już mury pierwszej kondygnacji obiektu. 
Dwukondygnacyjne sanitariaty są dobudowywane do 
istniejącej bryły szkoły. Będą z nich korzystać głównie 
uczniowie najmlodszych klas „dwójki”. 
Wykonawcą prac jest Zakład Ogólnobudowlany „NOR-
BUD".                                                                                red
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samorząd

Przewodniczący 
Komisji Rozwoju
Jakub Jan Musiał

Wiceprzewodniczący 
Komisji Rozwoju

Maciej Krzyżański

W PUSZCZYKOWIE bĘDZIE 
PARK PODRóŻNIKóW! 

 W styczniu radni miejscy, zasia-
dający w Komisji Rozwoju omawiali 
koncepcję utworzenia nowych połą-
czeń autobusowych funkcjonujących  
w granicach Puszczykowa. Ich celem 

jest ułatwienie mieszkańcom, szczegól-
nie Starego Puszczykowa, poruszania 

się na terenie naszego miasta. Wolą Burmistrza oraz rad-
nych jest umożliwienie osobom starszym lub pozbawio-
nym dostępu do korzystania z samochodu, łatwego dotarcia 
do Szpitala Powiatowego im. Tytusa Dąbrowskiego, dwor-
ca kolejowego czy przystanków autobusowych. Rozkład 
jazdy autobusów będzie skorelowany z kursami funkcjonu-
jących już przewoźników, tak aby możliwa była przesiadka 
np. na autobus czy pociąg kursujący do Poznania. Radni 
wyrazili pogląd, iż mieszkańcy Starego Puszczykowa nie 
mogą być dłużej wykluczeni z możliwości szybkiego i ła-
twego skorzystania z usług np. przychodni. Odległość mię-
dzy np. ul. Sobieskiego czy ul. Czarneckiego a Szpitalem 
jest znaczna, zaś komunikacja publiczna na terenie Starego 
Puszczykowa praktycznie nie istnieje. Radni zgodzili się, 
iż tak dłużej być nie może. 

Dyskutowano również nad projektem „Parku Podróżni-
ków”, który ma powstać na skwerze Tomaszewskiego. Ko-
misja wróciła także do omówienia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla terenu m.in. ul. Rataj-
skiego, Mickiewicza, Fiedlera, Słowackiego, który ma 
ochronić ww. zabytkową część Puszczykówka. Wreszcie 
omawiano sprawy związane z modernizacją linii kolejowej.

Na Posiedzeniu Komisji Rozwoju przedstawiono wstęp-
ny projekt nowej linii autobusowej. Busy mają skomuniko-
wać m.in. Stare Puszczykowo. Podczas omawiania szcze-
gółowego przebiegu linii radni wnieśli liczne zastrzeżenia. 
Okolice ulicy Sobieskiego, które oddalone są od reszty 
miasta, nie mają być obsługiwane przez nowe połączenie, 
gdyż bus nie może zrobić tam nawrotki. Dyskusję wśród 
radnych wywołało przedłużenie linii na ulicę Kochanow-
skiego i Jastrzębią. Urząd Miasta przyjął uwagi od radnych 
i podjął dalsze prace nad linią autobusową. Ostatecznie, 
uwagi radnych zostały uwzględnione i linia autobusowa 
zostanie przedłużona do samego końca ul. Sobieskiego. 

Na Komisji Rozwoju omawiano projekt zagospodaro-
wania skweru Tomaszewskiego. W 2015 roku padł pomysł 
zorganizowania w Puszczykowie „Parku Podróżników”, 
czyli miejsca, gdzie laureaci Nagrody Bursztynowego Mo-
tyla im. Arkadego Fiedlera mogliby sadzić swoje drzewa. 
Po konsultacjach ustalono, że idealnym miejscem na taką 

inwestycję jest plac przy krzyżu  
w Puszczykówku, gdzie wysiadają tu-
ryści podążający do Muzeum Fiedlera. 
Plac, nazwany kilka lat temu skwerem 
Tomaszewskiego, wymaga uporządko-
wania, poprzez posadzenie drzewek, 
krzewów, ustawienie ławek i utwar-
dzenie. W dawnym Puszczykówku skwer ten był głównym 
placem, gdzie krzyżowały się drogi z Poznania, Mosiny 
wraz z przeprawą przez rzekę. Skwer jest również jednym 
z elementów zabytkowej dzielnicy Puszczykówka i stano-
wi jej integralną całość. Po dyskusji zalecono zwiększenie 
ilości miejsc na autobusy oraz zaproponowano zasadzenie 
drzew podróżników wzdłuż ulicy Ratajskiego.

Najtrudniejszym punktem było omówienie projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic Rataj-
skiego, Dworcowej, Słowackiego oraz Mickiewicza. Plan 
omawiany jest już od kilku lat. Jego głównym zadaniem 
jest zabezpieczenie zabytkowej dzielnicy Puszczykówko 
przed niechcianą zabudową, np. deweloperską. Niestety 
jest kilka zagadnień, które są bardzo trudne do rozwiąza-
nia. W planie przewidziane jest poszerzenie ulicy Mickie-
wicza przy skrzyżowaniu z ulicą Ratajskiego, dzięki czemu 
będzie można wybudować chodnik oraz przejście dla pie-
szych. Najwięcej kontrowersji wywołało umieszczanie  
w planie pasa Infrastruktury Technicznej, który został usta-
nowiony w czasach PRL poprzez wydzielenie działek i ich 
przekwalifikowanie. Powtórnego przekwalifikowania mogą 
dokonać tylko właściciele.

Miasto Puszczykowo zleciło napisanie koncepcji od-
wodnienia Puszczykowa, co ma na celu zwiększenie efek-
tywności oraz bezpieczeństwa sieci deszczowej. Prawie 
całe Puszczykówko na zachód od torów kolejowych nie ma 
bezpośredniego połączenia z Wartą. Miasto wraz z moder-
nizacją PKP chciało przerzucić rurę pod linią kolejową  
i planowało to zrobić na wysokości ulicy Reymonta. Nie-
stety w tym miejscu zostanie przyłączone odwodnienie linii 
kolejowej, na co wydał zgodę wiceburmistrz Zwoliński, za 
czasów, kiedy burmistrzem była Małgorzata Ornoch-Ta-
będzka. Wraz z modernizacją linii kolejowej na terenie 
Puszczykowa „wychodzi” pełno błędów projektowych, 
m.in. przed budynkiem dworcowym w Puszczykówku wy-
budowano słup trakcyjny. Modernizacja kolei była nego-
cjowana za czasów burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędz-
kiej oraz Rady Miejskiej pod przewodnictwem Marka Bła-
jeckiego.                                                            cd na str. 9 
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cd ze str 8
Należy zadać pytanie: Co oni zrobili, żeby nie było ekranów akustycznych czy też słupów trakcyjnych przed 

zabytkowymi dworcami? Dlaczego nie wynegocjowali korzystnych rozwiązań z PKP? Czemu wiceburmistrz 
Zwoliński podpisał rozwiązanie niekorzystne dla Puszczykowa?

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do przesyłania uwag na temat Puszczykowa oraz do aktywnego uczest-
nictwa w posiedzeniach Komisji Rozwoju. Terminarz posiedzeń Komisji można znaleźć na stronie miasta Pusz-
czykowa pod adresem www.puszczykowo.pl. Posiedzenia komisji odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miej-
skiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek B.

                                                                                        Przewodniczący Komisji Rozwoju Jan Jakub Musiał
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Maciej Krzyżański

Uchwała Nr 75/15/VII
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomo-

ści i zwolnień w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515 ze zmianami) i art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zmianami), w związku z ob-
wieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r.  
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków  
i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735) Rada 
Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nierucho-
mości obowiązujące na terenie Miasta Puszczykowa:

1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków - 0,89 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
- 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego - 0,33 zł od 1 m² powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,  
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o re-
witalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usłu-
gową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmują-
cym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia  
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął 
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m² powierzchni;"

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej - 22,00 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 
10,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 6,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7  ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki 
lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na:

1) prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej,

2) prowadzenie działalności kulturalnej,
3) prowadzenie działalności w zakresie utrzymania czy-

stości i porządku.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą po-

datku od nieruchomości od budynków lub ich części, budow-
li oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mia-
sta Puszczykowa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 232/13/VI Rady Miasta Pusz-
czykowo z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: określenia 
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 25 września 2013 r. poz. 5334).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

ObOWIĄZUJĄCE W PUSZCZYKOWIE STAWKI 
PODATKU OD NIERUCHOMOśCI W ROKU 2016
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WĘDKARZE PODSUMOWALI SEZON 2015 

Dzięki dotacji na realizację zadania publicznego zorgani-
zowaliśmy wszystkie zaplanowane imprezy i dodatkowy 
czyn wędkarski pod koniec roku. Z poszczególnych zawodów 
zdawaliśmy relację w „Echu Puszczykowa” i na stronie inte-
rentowej Koła. Jak zauważyliśmy, z roku na rok liczba odsłon 
zwiększa się sukcesywnie. Strona prowadzona przez sekreta-
rza Koła Adama Stefaniaka zanotowała 55 922 wejść. Jest 
bazą wiedzy o puszczykowskim kole ze wszystkimi bieżący-
mi informacjami z działalności.

20 grudnia 2015 r. członkowie Koła spotkali się na co-
rocznym zebraniu, podczas którego zarząd przedstawił spra-
wozdania z działalności w sezonie 2015 i założenia na 
zbliżający się rok 2016. 

Okręg PZW w Poznaniu reprezentował Piotr Wiśniewski, 
który przedstawił stan zarybiania wód Okręgu, zmiany w Re-
gulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, bieżące informacje na 
nowy rok oraz wręczał wyróżnienia roczne kolegom i odzna-
czył Adama Przydanka i Jarosława Stachowiaka odznaką 
„Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” wręczaną za zasługi  
i działalność na rzecz wędkarstwa w regionie. 

Zgodnie z tradycją, tego dnia ogłoszono też Klasyfikację 
„Wędkarza roku 2015” w dyscyplinie spławikowej. 

Koleżankom i kolegom, którzy nie zjawili się na zebraniu, 
a otrzymali wyróżnienia – upominki i dyplomy zostaną wrę-
czone na pierwszych zawodach wędkarskich, które odbędą 
się dziewiątego kwietnia nad kanałem Wojnowickim. 

W ramach zadań na nowy rok Zarząd Koła pragnie zorga-
nizować 14 imprez wędkarskich: czyn wędkarski na rzecz 
ochrony środowiska, zebranie sprawozdawcze, spotkanie 
opłatkowe oraz 11 towarzyskich zawodów wędkarskich, spo-
śród których pięć będzie wliczanych do punktacji tytułu 

„Wędkarz roku 2016” w dyscyplinie spławikowej, a dwie  
w dyscyplinie spinningowej. Pozostałe zawody będą stricte 
towarzyskie i pozwolą odpocząć od zmagań o punkty. 
Wszystko jednak ostatecznie zależne jest od wsparcia w po-
staci dotacji celowej na organizację zawodów wędkarskich 
dla mieszkańców. W ramach działalności planujemy również 
spotykać się na comiesięcznych zebraniach zarządu oraz pro-
wadzić patrole Społecznej Straży Rybackiej, w celu zapobie-
żenia kłusownictwu oraz degradowaniu środowiska natural-
nego. 

Zapraszam do odwiedzania strony http://www.pzw.org.
pl/puszczykowo/, gdzie odnajdą Państwo: informacje o ter-
minach zawodów, bieżącej działalności Okręgu PZW w Po-
znaniu, zapoznają się z galeriami zdjęć z zawodów i wszelki-
mi informacjami związanymi z wędkarstwem.  

W tym roku na stronie została stworzona zakładka „Jak 
stać się członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego” dedy-
kowana osobom, które chcą wstąpić w szeregi PZW. Wszyst-
kich Państwa, którzy są chętni zapraszam do zapoznania się 
z informacjami  i skontaktowania się z władzami koła w tej 
sprawie.                             Z wędkarskim pozdrowieniem:

adam Stefaniak 
Sekretarz Koła

W 2015 roku w ramach działalności statutowej Koło PZW przy Urzędzie Miasta w Puszczykowie 
zorganizowało 14 imprez. Sezon, jak co roku, rozpoczęliśmy „Czynem wędkarskim” na rzecz ochrony 

środowiska. 

Miejsce Imię i Nazwisko Waga Punkty
1. Michał Polowczyk 14690 380
2. Zbyszko Sobkowiak 13410 360
3. Jacek Gensler 7600 265
4. Kazimierz Anioła 12040 260
5. Artur Rothe 10710 229
6. Sławomir Nowak 8230 192
7. Przemysław Stefaniak 8270 182
8. Jan Krawczyk 6540 136
9. Marcin Mizerny 5890 120
10. Stanisław Kortus 4170 120

sprzedaż zezwoleń 2016
Od 14.01.2016 r. sprzedaż zezwoleń na połów  
w wodach P.Z.W. odbywać się będzie w każdy czwartek, 
od godz. 17:00 do 19:00 – budynek BMCiAK (szkoła) 
przy ul. wysoKiej 1 w Puszczykowie, bądź po 
uprzednim umówieniu się ze Skarbnikiem Koła – tel. 664 
537 797 (telefon czynny od poniedziałku do piątku  
w godz. 8:00 - 16:00).

http://www.pzw.org.pl/puszczykowo/
http://www.pzw.org.pl/puszczykowo/
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rejon
daty odbioru odpadów 

wielkogarytowych
i elektroniki

rejon
daty odbioru odpadów 

wielkogarytowych
i elektroniki

1 15 marca 2016 6 22 marca 2016
2 16 marca 2016 7 23 marca 2016
3 17 marca 2016 8 24 marca 2016
4 18 marca 2016 9 25 marca 2016
5 21 marca 2016 10 29 marca 2016

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Od-
padów - SELEKT" informuje, że w 2016 r. ogólne zasady opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmia-
nie. Wpłaty należy dokonywać zgodnie ze złożoną deklaracją 
na dotychczasowe numery kont tak, jak w roku 2015.

Natomiast od 1 stycznia 2016 roku zmianie uległy:
– stawka opłaty od mieszkańca nieruchomości za-

mieszkałej, na której odpady nie są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny z 14 zł do 20 zł.  

Zgodnie z Uchwałą Nr 23/V/2015 Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – 
SELEKT” z dnia 9 grudnia 2015 roku, od stycznia 2016 r. 
obowiązuje ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub in-
nych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe.

Stawka opłaty ryczałtowej wynosi:
– 120 zł za rok w przypadku, gdy odpady są zbierane  

i odbierane w sposób selektywny,
– 170 zł za rok w przypadku, gdy odpady są zbierane  

i odbierane w sposób nieselektywny.
Opłatę uiszcza się z góry za rok, w terminie do końca 

czerwca roku kalendarzowego.Wniesienie opłaty wiąże się 
również z koniecznością złożenia deklaracji, której druk jest 
dostępny na naszej stronie internetowej.

Obowiązek dostarczenia  harmonogramu odbioru odpa–
dów mają firmy wywozowe, a ponadto dostępne są na stro-
nach internetowych Gmin oraz Związku.

ZM „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” infor-
muje, że przy dokonywaniu wpłat opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi należy kierować się następującymi zasadami:

– wpłacającym musi być osoba, która złożyła deklarację.
– w opisie wpłaty należy określić jakiego okresu dotyczy 

wpłata np. w roku 2015:
opłata za miesiąc styczeń 2015
opłata za miesiąc 01 2015
opłata za miesiące styczeń-marzec 2015
opłata za okres od stycznia do marca 2015
opłata za 01, 02, 03, 2015
opłata od 01-03 2015
opłata za rok 2015
- opłatę uiszcza się z dołu, do końca każdego miesiąca ka-

lendarzowego w kwocie wynikającej ze złożonej  deklaracji.
SELEKT informujemy również, że osoby które zagubiły 

lub nie pamiętają indywidualnych numerów kont, na które 
kierować należy opłaty, wiedzę tę mogą uzupełnić kontaktu-
jąc się z Urzędem w swojej Gminie lub Związkiem Między-
gminnym „CZO-SELEKT" w Czempiniu.
ZM „CZO-SELEKT" Czempiń - tel. 61 2826303, 61 2823358, 
e-mail: czo.selekt@czempin.pl.

 

NOWE USTALENIA W SPRAWIE STAWKEK
ZA ODbIóR ODPADóW KOMUNALNYCH

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO – RONDO” s. c. Halina i Zenon Guźniczak
ul. Nadwarciańska 11, 62-041 Puszczykowo,

organizuje wiosenną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i elektroniki.
Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru w/w odpadów.

Nowe druki deklaracji w sprawie odbioru odpadów komunalnych, obowiązujące od 1.01.2016 r. 
dotyczą wyłącznie pierwszych deklaracji oraz deklaracji, w których dokonywane są zmiany (korekty). 

Mieszkańcy Puszczykowa mogą pobrać deklaracje ze strony miasta: 
www.puszczykowo.pl. Druk znajduje się w zakładce ODPaDY. 
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Do tego numeru „Echa Puszczykowa” dołączamy 
krótką ankietę skierowaną do wszystkich 

gospodarstw domowych w Puszczykowie. badanie 
ankietowe realizowane jest w ramach przygotowań nad 
Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Miasta Puszczykowa na lata 2016-2022. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie pracu-
je nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2016-2022. Będzie to dokument strategiczny określający najważ-
niejsze zadania w zakresie lokalnej polityki społecznej. Podstawą 
do stworzenia Strategii ma być diagnoza problemów społecznych 
w Puszczykowie. MOPS opiera się w tym zakresie na własnych 
danych statystycznych i informacjach pozyskanych od różnych 
puszczykowskich instytucji (np. szkoły, organizacje pozarządo-
we, parafie).

- To jednak za mało. Jako MOPS mamy sporo danych na te-
mat problemów społecznych, ale są to informacje odnoszące się 
wyłącznie do osób korzystających z naszego wsparcia. Inne in-
stytucje też mają fragmentaryczne dane. Dlatego chcemy prze-
prowadzić badanie ankietowe wśród mieszkańców Puszczykowa 
i dać mieszkańcom możliwość wypowiedzenia się o własnych 
problemach, a także o sprawach społecznych w mieście – mówi 
Karol Majewski, kierownik MOPS.

Ankieta składa się z 3 części – pierwsza to pytania o sytuację 
gospodarstwa domowego, druga to pytania o problemy społeczne 

i usługi społeczne w Puszczykowie, część trzecia to tzw. me-
tryczka zawierająca pytania dotyczące osoby wypełniającej an-
kietę.

Jak wypełnić ankietę? Najłatwiej i najwygodniej ankietę można 
wypełnić w wersji elektronicznej. Ankieta jest dostępna  
na stronie internetowej Miasta Puszczykowa: www.puszczykowo.pl. 
Udzielone odpowiedzi zostaną automatycznie zapisane  
na specjalnym serwerze do realizacji badań ankietowych. Osoby, 
które wolą wypełnić ankietę w wersji papierowej dołączoną  
do „Echa Puszczykowa’’ mogą dostarczyć ją osobiście lub prze-
słać pocztą do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(ul. Wysoka 1) lub do Urzędu Miejskiego (ul. Podleśna 4).

Ostateczny termin wypełnienia ankiety to 14.03.2016 r.
Ankiety, które wpłyną po tej dacie nie będą już mogły zostać 

uwzględnione w diagnozie. Każde gospodarstwo domowe po-
winno wypełnić tylko jedną ankietę.

Ankieta jest bardzo prosta i krótka, jej wypełnienie zajmie 
tylko kilka minut. Ankieta jest oczywiście w pełni anonimowa. 
Wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie do zbiorczych zesta-
wień statystycznych. Bardzo prosimy o jej wypełnienie we wska-
zanym terminie. Dzięki temu przygotowywana Strategia Rozwią-
zywania Problemów Społecznych nie będzie tylko urzędowym 
dokumentem, ale odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców 
naszego miasta.

Dostrzegasz problemy społeczne w Puszczykowie? 
Podziel się wiedzą, wypełnij ankietę!

Rotary International jest międzynarodową organizacją sku-
piającą się, przede wszystkim, na działalności charytatywnej  
i projektach rozwoju społeczności lokalnych. 

Dzięki współpracy z klubami polskimi i zagranicznymi,  
w ciągu swojej 12-letniej działalności Rotary Klub Poznań- 
Puszczykowo ufundował kilka klasopracowni, sprzęt rehabilita-
cyjny i rewalidacyjny oraz 3 samochody dla Specjalnych Ośrod-
ków Szkolno-Wychowawczych w Mosinie i Owińskach. 

W minionym roku Klub przy życzliwości Firmy Duda-Cars, 
pomocy rotarian z pozostałych klubów wielkopolskich i dwóch  
z Niemiec oraz finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu zakupił i przekazał 20-osobowy autobus marki Mer-
cedes-Benz o wartości ok. 280 tys. zł, na potrzeby Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.

Klub zakupił również szereg specjalistycznych urządzeń me– 
dycznych dla Szpitali HCP i Klinicznego nr 5 w Poznaniu. Poma-
ga dzieciom i najuboższym w Luboniu, Puszczykowie i Mosinie. 

Najnowszym celem Klubu jest pomoc w wyposażeniu nowo 
budowanej kliniki kardiochirurgii dziecięcej — części projektu 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W planach jest zakup 
wyposażenia sali operacyjnej w aktualnie najnowocześniejszy 
sprzęt medyczny. 

Aby zrealizować te plany 16.12.2014 r. Klub uzyskał status 
organizacji pożytku publicznego i od 15.12.2015 r. figuruje na li-
ście OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego. 
Informacje o klubie można znaleźć na stronie: www.rotary.org.pl

                                ROTARY CLUb POZNAń-PUSZCZYKOWO 
                                TY DECYDUJESZ! MY POMAGAMY! 

aby przekazać 1% swojego podatku dochodo-
wego na rotary Klub poznań-puszczykowo wystar-
czy w pit wpisać nr Krs  0000126731. 

Klub posiada także konto dla wpłaty 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych w GBs mosina, 
nr 16 9048 0007 2010 0007 2544 0001. 
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NOWY SEMESTR 
AKADEMII SENIORA
Pierwszego lutego biblioteka Miejska 

powitała seniorów na rozpoczęciu 
kolejnego semestru Akademii Seniora. 
Inauguracji towarzyszyło niecodzienne 
wydarzenie – spektakl teatralny  
„Kopciuszek” w wykonaniu uczestników 
zajęć Akademii Seniora.

Przed wyjściem na scenę studenci, którzy 
wcielali się w rolę Kopciuszka, Księcia, sióstr  
i złej macochy nie kryli zdenerwowania. „Li-
czymy, że spektakl się spodoba” - mówili przed 
rozpoczęciem przedstawienia. Oklaski, którymi aktorów na-
grodziła licznie zgromadzona na sali publiczność, świadczy-
ły o tym, że przedstawienie udało się znakomicie. Scenariusz 
tej wersji bajki wymyślili seniorzy wraz z prowadząca war-
sztaty Ajżaną Prendke, wszystkie dialogi, jak i piosenki zo-
stały  przetłumaczone na język rosyjski.  Oprawę muzyczną 
do spektaklu przygotowali: Rafał i Andrzej Prendke. 

Po spektaklu występujący oraz publiczność udali się na 
poczęstunek. Serdecznie dziękujemy za przygotowanie tak 
niecodziennej wersji „Kopciuszka” i zachęcamy do udziału 
w zajęciach teatralnych.

Serdeczne podziękowania kierujemy do pana Jacka  
Błaszkowiaka, właściciela Piekarni – Cukierni.

 BM cAk 

Groniec śpiewała osiecKą 
11 lutego Biblioteka Miejska im. Małgorzaty 
Musierowicz CAK w Puszczykowie miała zaszczyt 
zaprosić mieszkańców Puszczykowa, i nie tylko,  
na koncert Katarzyny Groniec. Wokalistka wykonała 
utwory z jej najnowszej płyty „Zoo” z piosenkami 
Agnieszki Osieckiej. Publiczność podziwiała 
doskonale przygotowany występ – pani Katarzyna 
Groniec oczarowała wszystkich swoją interpretacją 
tekstów Osieckiej. Mieliśmy okazję wysłuchać 
utworów takich jak „Wielka woda”, „Dzikuska”, „Nim 
wstanie dzień” czy „Uciekaj moje serce”, a także 
wielu innych. Wszystkie spotkały się z gorącym 
przyjęciem. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia jej 
wizyta w naszym mieście.                                                                      
                                                                     Bm caK

W ramach styczniowych spotkań z Teatrem dla Dzieci wystąpił Teatr Art-Re z Krakowa ze spektaklem 
„Wilk i Zając” o przygodach znanych bohaterów oraz poznański Teatr Fantazja, który prezentując „Piracką 
wyspę” porwał dzieci w świat groźnych korsarzy. Spektakle cieszyły się dużym zainteresowaniem małych 
widzów. W lutym nasza Biblioteka znów gościła krakowski Teatr, tym razem z przedstawieniem o „Koziołku 
Pacanołku” i jego perypetiach w drodze do rodzimego Pacanowa. 

Kolejne Spotkania z Teatrem dla Dzieci już w marcu. Tym razem – 9 marca – zapraszamy na spektakl 
„Księżniczka na ziarnku grochu” w wykonaniu Teatru Fantazja (początek spektaklu godzina 17.00) oraz 30 
marca na „Klimacik i decybelek” Teatru Duet (początek godzina 11.00). Przedstawienia odbędą się w sali 
Parafialnej Kościoła pod wezwaniem WNMP w Puszczykowie, przy ulicy Kościelnej 1 (za Rynkiem). Bm caK
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W pierwszym tygodniu ferii, na warsztatach odbywających 
się w siedzibie CAK-u przy ul. Wysokiej 1, nie sposób było 
się nudzić. Każdego dnia na dzieci czekała nowa atrakcja. Fe-
rie rozpoczęły się od poznania tajników beatboxu. Drugiego 
dnia uczestnicy zajęć mogli postawić swoje pierwsze kroki  
w sztuce upcycylingu, wyczarowując z plastikowych butelek, 
kolorowych gazet oraz odrobiny farby i kleju, między innymi, 

sympatyczne świnki. Trzeci warsztat obejmował podstawy 
tańca nowoczesnego, w ramach tych zajęć dzieci przygotowa-
ły krótki układ taneczny. Wyjątkowo atrakcyjne były czwart-
kowe zajęcia obejmujące pokaz akrobatyczny, ćwiczenia za-
wierające elementy najprostszych figur akrobatycznych, zaję-
cia z pantomimy z „prawdziwym” mimem oraz naukę żon-
glerki piłeczkami i talerzami. Po wyczerpujących warsztatach 
nadszedł czas na piątek z bębnami, bębenkami i nie tylko – 
muzyczne zajęcia z ciekawymi instrumentami całkowicie po-
chłonęły małych uczestników. Dzieci przygotowały także 
kartki z pozdrowieniami z ferii. Codziennie w przerwie zajęć 
czekał na nie poczęstunek. 

Drugi tydzień ferii upłynął znacznie spokojniej. W siedzi-
bie Biblioteki Miejskiej w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży, 

na puszczykowskim Rynku, przez cały dzień chętni mogli wy-
konać prace plastyczne o tematyce zimowej, można było rów-
nież pograć w gry planszowe. W Bibliotece powstał wspaniały 
zamek Królowej Zimy z ukrytą wewnątrz półką na łakocie, 
zimowe latarenki ozdobione przez dzieci w fantazyjny sposób 
oraz niezbędne dla każdego wielbiciela książek kolorowe za-
kładki. 

Kolejne ferie zimowe już za rok. Tymczasem zapraszamy 
na naszą stronę internetową (www.biblioteka.iq.pl/) oraz fa-
cebooka, gdzie zamieszczamy informacje o bieżących wyda-
rzeniach.                                                                       BM cAk

ACH CO TO bYłY ZA ...FERIE 
Ferie za nami, ale ze względu na mnogość atrakcji przygotowanych dla młodzieży przez bibliotekę Miejską im. 

Małgorzaty Musierowicz CAK w Puszczykowie warto jeszcze raz powrócić do tych miłych chwil. 
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Któż nie pamięta z dzieciństwa zabaw w „wojnę” czy 
„strzelanego”? Starsi biegali pewnie jeszcze z 

patykami, ci urodzeni nieco później z plastikowymi 
automatami. Coraz popularniejszy paintball sprawił, że 
zabawy tego typu przestały być już tylko domeną 
najmłodszych. Tej rozrywce oddają się „starsi” chłopcy 
(a nierzadko też i dziewczęta), co więcej, ze względu na 
swój charakter, dla dzieci jest wręcz niedostępna.

I tu właśnie, rozwój technologii połączony z ludzką pomysło-
wością przynoszą nowe rozwiązania.

Jednym z nich jest strategiczna gra LaserTag, która wbrew 
mylącej nieco nazwie, działa na zasadzie emisji promieni pod-
czerwonych – identycznych do tych wysyłanych przez piloty 
sprzętu RTV. Czyni to rozgrywkę absolutnie bezinwazyjną i nie-
brudzącą – co może budzić zastrzeżenia w wypadku strzelania 
kulkami z farbą. To zaś sprawia, że zabawa jest dostępna również 
dla młodszych uczestników.

Taką właśnie grę Centrum Animacji Sportu zaproponowało  
w czasie ferii uczestnikom półkolonii zimowych. Sprzęt i prze-
szkolenie zapewniła puszczykowska firma All Outdoor. Młodzież 
została wyposażona w uzbrojenie będące dość wiernymi replika-
mi pistoletów maszynowych używanych przez armie całego 

świata. Rozgrywka, polegająca na przejęciu kontroli nad punk-
tami wyznaczonymi na terenie CASu, dostarczyła wielu emocji 
i pobudziła uczestników nie tylko do wzmożonej aktywności fi-
zycznej, ale też skłoniła do współdziałania w grupie i wykorzy-
stywania strategicznego myślenia.

Żywiołowe przyjęcie zabawy przez najmłodszych uczestni-
ków skłania nas do wprowadzenia tej atrakcji do programu pla-
nowanych na ten rok imprez plenerowych. Zachęcamy do śledze-
nia aktualności CAS na stronie internetowej i facebook’u.

caS/waG

LASERTAGOWE bITWY 

Tak długo czekaliśmy na ferie, perspektywa 10 dni 
wolnych od szkoły… czyż to nie cudowne? Ano 

właśnie! Wielu z nas jak co poniedziałek postanowiło 
wstać z łóżka i pójść na półkolonie. Dokąd? Do szkoły!!! 

PółKOlONIe w „JeDYNce” 
Do naszej puszczykowskiej Jedynki. Owszem czekali na nas 

nauczyciele, ale zamiast przygotowanych kartkówek i spraw-
dzianów mieli wachlarz niespodzianek. Wśród wielu atrakcji 
znalazły się: wyjazd do kina, na basen, do kręgielni Niku. Cho-
dziliśmy także na spacery, podczas których podziwialiśmy pięk-
no otaczającej nas przyrody, mieliśmy zajęcia artystyczno-pla-
styczne i rozgrywki sportowe. Braliśmy udział w wydarzeniach 
kulturalnych organizowanych przez puszczykowską bibliotekę 
– byliśmy na przedstawieniach teatralnych. Wspaniałą nowością 
okazała się gra terenowa LaserTag oparta na wynalazku służą
cym celom szkoleniowym amerykańskiej armii. Ta misja dała nam 
szereg wrażeń sportowych jak i poczucie spełnienia misji. W do-
brej, pełnej szaleństwa i beztroski zabawie nie przeszkodził panu-
jący mróz. Ponadto organizatorzy poczęstowali nas gorącą herba-
tą, która jeszcze bardziej rozgrzała nasze serca. Podczas półkolonii 
dzieci otrzymywały także ciepłe, dwudaniowe posiłki. Był też 
czas na pełne emocji turnieje w ping-ponga, gry planszowe oraz 
koncertowanie na keyboardzie. Nad bezpieczeństwem czuwali 
opiekunowie. Codziennie chętnie przychodziliśmy do szkoły, by 
spotkać się z rówieśnikami, pożartować i ogólnie się integrować. 
Był to cudowny, beztroski czas czynnego odpoczynku, podczas 
którego mogliśmy rozwijać nasze zainteresowania. Do szkoły 

wracamy wypoczęci, zmotywowani do pracy, pełni zapału. Nie 
możemy jednak doczekać się letnich półkolonii… 

PółKOlONIe w „DwóJce” 
Jak co roku w czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej 

nr 2 odbyły się półkolonie. W pierwszym tygodniu na półkolonie 
zapisało się 94 dzieci, zaś w drugim – 53 dzieci. Na obu turnu-
sach czekało na dzieci wiele atrakcji: wyjazd na basen do Suche-
go Lasu, seans filmowy w Multikinie, teatrzyk w Centrum Ani-
macji Kultury, gra strategiczna LaserTag, zorganizowana przez 
Centrum Animacji Sportu, zajęcia w sali komputerowej, gry i 
zabawy sportowe w sali gimnastycznej.                  SP nr 1/P.H.

ZIMOWE PółKOLONIE W JEDYNCE I DWóJCE
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MARZEC 
Aloha! Kultura polinezyjska;  

ukulele, tancerka hula 
 

 

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz 

Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie /Budynek Szkoły Podstawowej/ 

                                     ul. Wysoka 1 

                                            62-040 Puszczykowo 

 Bilet 5 zł. /dostępne przed spotkaniem/  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         

   
                       
                       

 Film 
Sławomira W. Malinowskiego  
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Biblioteka miejska im. m. musierowicz centrum animacji Kultury w puszczykowie

RYNEK 15 
62-040 Puszczykowo 

zapraszamy  
WSTĘP WOLNY  

"Podróże filmowe z Fiedlerami"      

upiorna moda
W Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie prezentowana jest 
wystawa prac młodej czytelniczki – Nataszy Praczyk. Artystka 
przygotowała cykl zatytułowany „Upiorna Moda”. Możemy 
podziwiać w nim szkice oraz rysunki, a także wykonane na ich 
podstawie modele ubrań uszytych przez Nataszę. Wszystkie prace 
zachwycają dbałością o szczegóły i dokładnością w ich wykonaniu, 
a przede wszystkim niesamowitą pomysłowością autorki. Natasza 
podzieliła się z nami źródłem swoich inspiracji, by przekonać  
się co było natchnieniem do powstania prac – zapraszamy  
do Biblioteki, do Czytelni dla Dzieci i Młodzieży. Bm caK

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                           

   

 
Jadwiga i Ryszard 

Krawcowie 
   
 

  
 
 
 
 

29 lutego 2016 r. godz. 18:00  

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

RYNEK 15 
62-040 Puszczykowo 

WSTĘP WOLNY  
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po prostu Koci świat 
17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. Z tej okazji przez 
cały miesiąc na parterze Biblioteki Miejskiej prezentujemy 
prace Alicji Golańskiej, uczennicy kl.V SP 2. W licznych 
pracach rysunkowych, malarskich i rzeźbiarskich Alicja 
doskonale uchwyciła i wiernie oddaje nastrój oraz charakter 
portretowanych zwierząt. Ala ma kota Łatke i psa o imieniu 
Nora. Dobrze wie, że przygarniając zwierzaka zyskujemy 
przyjaciela na długie lata, a do tego często ratujemy jego życie. 
W Bibliotece pojawiły się także nietypowe prace plastyczne 
sióstr Ani i Jagódki Maik. Dziewczęta bardzo lubią książki 
i w ten oryginalny sposób przedstawiają swoich ulubionych 
bohaterów zachęcając do ich przeczytania. Jakie to książki? 
Można się o tym przekonać odwiedzając Bibliotekę.   Bm caK

Pełni zapału do pracy nowy rok działalności zaczęliśmy 
od zaopiekowania się naszymi mniejszymi przyjaciółmi – 
ptakami. Aby pomóc im przetrwać mroźną zimową pogodę, 
którą przywitał nas styczeń zmajstrowaliśmy dla nich samo-
dzielnie zaprojektowane karmniki. Skomponowaliśmy rów-
nież dla nich karmę, tworząc odpowiednią mieszankę ziaren, 
a przy okazji nauczyliśmy się je rozpoznawać. Dowiedzieli-
śmy się również, jakie ptaki można spotkać w naszej okolicy. 

W połowie stycznia, zgodnie z harmonogramem roku 
szkolnego 2015/2016 rozpoczęliśmy ferie zimowe. Tradycyj-
nie w świetlicy ustawiliśmy stół do ping-ponga. Dużo czasu 
poświęciliśmy również na poznawanie nowych gier i zabaw. 
Wybraliśmy się także aż na trzy wycieczki!

W pierwszym tygodniu ferii uczestniczyliśmy w warszta-
tach  „Karnawałowa Podróż Dookoła Świata” organizowa-
nych w poznańskiej Palmiarni. W trakcie warsztatów oraz 
zwiedzania palmiarni zdobyliśmy wiele ciekawych informa-
cji na temat samej palmiarni oraz zwierząt i roślin, które moż-
na tam zobaczyć. Mieliśmy również okazję zmienić swój 
wygląd wręcz nie do poznania poprzez malowanie buzi i wło-
sów w karnawałowym stylu. 

W drugim tygodniu ferii wybraliśmy się do poznańskiej 
kręgielni NikuBowling, gdzie mieliśmy okazję nauczyć się 
zasad gry oraz rozegrać dwa prawdziwe mecze. Śmiechu  
i radości było co nie miara, szczególnie wtedy, gdy udawało 
nam się zbić wszystkie kręgle jednocześnie, tzw. strike’a. 

Mimo zmęczenia już następnego dnia ruszaliśmy na ko-
lejne warsztaty do Palmiarni, tym razem opatrzone tytułem 
„Tropikalne maski karnawałowe”. Oprócz tworzenia tytuło-
wych masek uczyliśmy się również wiązać balony, tworząc  
z nich różne zwierzęta. Tego dnia karmiliśmy też „z ręki’’ 
ogromne ryby pływające w Palmiarni. 

Początek lutego poświęciliśmy na porządkowanie naszej 
świetlicy oraz na wypatrywanie pierwszych oznak utęsknio-
nej wiosny. Przygotowaliśmy również ofertę warsztatów dla 
mieszkańców Puszczykowa, o których informacji mogą Pań-
stwo szukać w Internecie na Blogu Dla Puszczykowa oraz 
facebooku „KLUBU PUSZCZA”, a także na ulotkach.   

 Przypominamy również, że zajęcia w ”KLUBIE PUSZ-
CZA” odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 14.00 do 18.00, a udział w nich jest bezpłatny. Prowadzi-
my całoroczny nabór do grup. Zapraszamy również wszystkie 
chętne osoby do odbycia praktyk lub stażu studenckiego oraz 
też pracy w ramach wolontariatu. Na zgłoszenia czekamy  
w KLUBIE PUSZCZA lub pod numerem telefonu 61 8194 
806  lub 530 829 850. 
        Kierownik KlUBU PUSZcZa Justyna walkowiak 

 

NOWY ROK W KLUbIE PUSZCZA
Wypoczęci po przerwie świątecznej w styczniu 2016 r. rozpoczęliśmy szósty rok działalności „KLUbU 

PUSZCZA” świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej, działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Puszczykowie. 
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KOSMICZNY bAL 
W tym roku impreza karnawałowa w Szkole 

Podstawowej nr 1 odbyła się pod hasłem 
KOSMOS. było kosmicznie, kolorowo, śmiesznie, 
bajecznie, fantastycznie, odlotowo. 

W wielką taneczną podróż międzygalaktyczną wybrali się 
uczniowie klas 1-3 oraz ich wychowawczynie. Tańczyły ufo-
ludki, kosmici, astronauci, dziwne stworki, ale najczęściej 
widziano bohaterów słynnego filmu Star Wars. Bawiliśmy się 
w scenerii gwiazd, planet, kolorowych światełek. Każda kla-
sa miała za zadanie wybrać dla siebie kosmiczną nazwę.  
W trakcie zabawy odbywały się różne konkurencje, za które 
zdobywaliśmy kosmiczne punkty w postaci kamieni kosmicz-
nych. Wszyscy starannie wykonywali zadania przewodników 
z kosmosu i oczywiście wszyscy zebrali odpowiednią ilość 
małych skał kosmicznych. Byliśmy pod wielkim wrażeniem

 – otrzymując dyplom, będący paszportem podróżnika mię-
dzygalaktycznego. Przygotowano nas do lotu w kosmos.  
To było udane popołudnie, wyszliśmy uśmiechnięci, zadowo-
leni i szczęśliwi oraz gotowi do podróży.

                                              anita chorążkiewicz-Sowa

Styczeń upłynął pod hasłem święta Babci i Dziadka. Są to 
dni pełne uśmiechu, wzruszeń i radości. W grupie Maluszków 
i Średniaków 11 i 14 stycznia odbyły się uroczyste przedsta-
wienia dla szanownych gości. Babcie i Dziadkowie mogli cie-
szyć się postępami swoich wnuków – dzieci z radością śpie-
wały piosenki, recytowały wierszyki, tańczyły. Były też drob-
ne prezenciki wykonane przez przedszkolaków oraz wspólna 
herbatka i ciasteczka. Starsze przedszkolaki zaprosiły swoich 
b l i s k i c h  d o  s a l i  i m .  J a n a  P a w ł a  I I  w  k o ś c i e l e  
p.w. św. Józefa. W sobotę 16 stycznia szanowni goście obej-
rzeli „Noc Aniołów” w wykonaniu dzieci z grupy Starszaków 
oraz „Jasełka” w wykonaniu dzieci z zerówki. W trakcie uro-
czystości Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać swoje pocie-
chy w różnych formach artystycznych. A po przedstawieniu 
był czas na laurki i słodki poczęstunek. Atmosfera święta Bab-
ci i Dziadka była wspaniała. Był to naprawdę niezwykły dzień.

W środę, 5 lutego dzieci z zerówki obejrzały spektakl Te-
atru Współczesnego z Krakowa pt.: „Kot w butach”. Lekkie, 
dynamiczne i bardzo dowcipne przedstawienie zawładnęło  
sercami najmłodszych widzów, także dzięki niesamowitym 
efektom specjalnym. Niezwykle barwna i muzyczna opo-
wieść podobała się wszystkim – dzieciom i dorosłym, a po-
dróż autokarem do Multikina w Poznaniu była atrakcyjna.  
Z teatrem z Krakowa spotkamy się znowu już w maju! 
     W karnawale mamy bale, zatem w naszym przedszkolu 
także jest czas na radosną zabawę. W piątek, 5 lutego odbyła 

się zabawa karnawałowa. W wyjątkowej, bajkowej scenerii 
wszystkie dzieci, w przepięknych strojach przygotowanych 
przez rodziców, chętnie uczestniczyły w tańcach i konkur-
sach, które prowadzili artyści z Sapartowskiego Teatru Lalek 
Dudula z Puszczykowa. Tego dnia w przedszkolu było baś-
niowo, uroczyści i radośnie – tak, jak powinno być na praw-
dziwym balu. Do domu dzieci wracały we wspaniałych na-
strojach, dzieląc się z rodzicami swoimi przeżyciami.

Informujemy, że w naszym przedszkolu rozpoczyna się 
rekrutacja na nowy rok szkolny 2016/2017. Wszystkich zain-
teresowanych działalnością naszego przedszkola serdecznie 
zapraszamy na naszą stronę internetową: lesniprzyjaciele.
przedszkolowo.pl.                                   Magdalena Olejnik

ZIMA U „LEśNYCH PRZYJACIół”
Zima ma się ku końcowi. Chociaż noce i poranki przypominają nam o mrozach, to już możemy cieszyć się 

błękitem nieba i słonecznymi dniami. Szczególnie ważne jest to dla dzieci, które z wielką radością 
korzystają z zabaw na świeżym powietrzu. Luty już mija, ale przedszkolakom z „Leśnych Przyjaciół” zimowy 
czas przyniósł wiele atrakcji.
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Styczniowy poranek, na drogach biało, a na 
przystanku autobusowym klasa 3b ze strojami, 

magnetofonem, torbą z mikrofonem i głośnikiem. 
Jazda autobusem, potem spacer wzdłuż lasu. Panuje 
wesoły nastrój, słychać śmiech, który lekko zagłusza 
uczucie niepewności i strachu. „Czy dobrze wypadnę, 
czy się nie pomylę?”, „Czy się spodoba?”, „Czy będzie 
dużo osób?” – te pytania zdawały się krążyć wokół 
naszej grupy. 

Jesteśmy, to Rezydencja Seniora w Puszczykowie. Korzy-
stając jeszcze z nastroju świątecznego przyjechaliśmy zapre-
zentować się w przedstawieniu „Opowieść wigilijna”. Przy-
witały na bardzo miłe panie, które pokazały gdzie możemy 
się przebrać, gdzie zostawić rzeczy. Z zaciekawieniem zajrze-
liśmy do sali obok... jak tam dużo ludzi, i jeszcze się schodzą. 
Niektórych dopadła trema, ale idziemy. Pierwsze dźwięki 
przedstawienia, zaczęło się. Kilku pensjonariuszy ociera łzę 
wzruszenia, inni nucą razem z nami. Na koniec gromkie okla-
ski, uśmiechy, zachwyt. Jeszcze piękne laurki od nas dla każ-
dego. W podziękowaniu dostaliśmy poczęstunek, który szyb-
ko pałaszowaliśmy.

Cieszymy się, że mogliśmy umilić starszym osobom ten 
poświąteczny czas. To przyjemne czuć satysfakcję. Dzięku-
jemy gospodarzom za ciepłe przyjęcie i za podziw w oczach.

Milena taratajcio

GOśCINNIE W REZYDENCJI SENIORA

„jedna nutKa, druGa nutKa”
W połowie stycznia przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola 
nr 3 „Leśni Przyjaciele” kolejny raz uczestniczyli w muzycznym 
spotkaniu z „Artystycznym Koglem-Moglem”. Na czas tego 
muzycznego przedstawienia każdy mógł zamienić się  
w kompozytora. Dzieci, oswoiwszy się z najbardziej znanymi 
utworami muzyki klasycznej, mogły same stworzyć własne 
muzyczne dzieło za pomocą klocków z nutami. Wszyscy 
fantastycznie się bawili!!!                                                     red

acH, co to Była… za stuGimKa
15 stycznia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 odbyła się Stugimka klas 
trzecich. Uroczystość rozpoczęła się klasycznym odtańczeniem 
poloneza. Cała szkoła została udekorowana, w konwencji 
szekspirowskiego „Snu Nocy Letniej” – trzecioklasiści wykorzystali 
gałęzie bluszczu, iluminacje świetlne, kwiaty i tiul. Efekt końcowy 
zachwycił samego pana dyrektora oraz grono nauczycielskie, zatem 
szczególne podziękowania kierujemy do Pani Agnieszki Jagiełło, 
która nadzorowała prace i wspierała nasz proces twórczy. Także 
przygotowane przez drugoklasistów przedstawienie spotkało się  
z ogromnym uznaniem. Po części oficjalnej i artystycznej, rozpoczęła 
się dyskotekowa zabawa. Uroczystość była naprawdę udana,  
i z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci!Dziękujemy 
wychowawczyniom, nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim, którzy 
pomogli w organizacji Stugimki i sprawili, że była tak pomyślnym 
wydarzeniem!                                                                      Gim nr 1
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Ferie zimowe to czas, w którym większość 
uczniów oddaje się zimowemu szaleństwu, 

narty, snowboard, wyjazdy w góry. Harcerze  
z Ośrodka ZHP Puszczykowo obrali jednak inny 
cel podróży i wyruszyli na 5-dniową przygodę 
do Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocławia. 

Podczas dni spędzonych w tym mieście mieli oka-
zję zobaczyć bardziej lub mniej znane muzea i zabyt-
ki, zdobyli mnóstwo nowych wiadomości uczestni-
cząc w warsztatach i lekcjach muzealnych. Wycho-
wawcy urozmaicali czas organizując gry i konkursy 
związane z oglądanymi eksponatami. Nie mogło też 
zabraknąć wizyty we wrocławskim ZOO i zobaczenia 
na własne oczy najnowszej atrakcji – Afrykarium. 
Uczestnicy mieli również okazję obejrzeć Panoramę 
Racławicką. Nie zabrakło również typowo harcerskich 
zajęć takich jak wieczorne śpiewanki lub gry terenowe. 
Ostatniego dnia uczestnicy brali udział w Queście (gra tere-
nowa z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej) przygotowa-
nym przez kadrę. Być może zachęci ich to do stworzenia 
czegoś podobnego w przestrzeni Puszczykowa?  

Co roku w zimowisku, organizowanym przez puszczy–

kowskich harcerzy bierze udział około 40 osób w wieku od 4 
klasy podstawówki do 3 klasy liceum. Nie byłoby to możli-
we, gdyby nie wsparcie finansowe z budżetu Miasta Puszczy-
kowa. Od 4 lat zimowiska odbywaja się w dużych polskich 
miastach – zwiedzilismy już Gdańsk, Toruń, Kraków i Wroc-
ław. Ciekawe, co czeka na nas w przyszym roku?  t.u

ODKRYWALI TAJEMNICE DOLNEGO śLĄSKA

fITNES W SpORTOTEcE
Sportoteka, znana do tej pory mieszkańcom Puszczykowa głównie jako obiekt tenisowy, już wkrótce poszerzy obszar 
swojej działalności. Na ostatni dzień lutego zaplanowano otwarcie strefy fitness, obejmującej dwie sale: ćwiczeń 
siłowych oraz zajęć grupowych. Jedenastego lutego uruchomiono przedsprzedaż karnetów w promocyjnej cenie. Na 
klubowiczów czekać będzie bogata oferta zajęć prowadzonych przez profesjonalną kadrę instruktorską i trenerską. 
Najbliższe kilka tygodni obfitować będzie również w liczne wydarzenia tenisowe. Odbędą się turnieje singlowe, 
deblowe i mikstowe w ramach Grand Prix Puszczykowa.
W dniach 12-13 marca zorganizowany zostanie ogólnopolski turniej dla dzieci. „Tenis 10 o puchar Agnieszki 
Radwańskiej”. Harmonogram wydarzeń oraz szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie klubu:  
www.sportoteka.eu oraz na profilu facebook.

Sprawdź swój dowód osobisty, bo jeśli stracił ważność, to możesz mieć kłopoty. Bez aktualnego dokumentu nie załatwi-
my nic w banku i nic nie kupimy na kredyt, a wyrobienie nowego dowodu może trwać nawet cztery tygodnie. Niewielu  
z nas pamięta, że plastikowe dowody osobiste, które otrzymaliśmy przed laty, mają swoją datę ważności. Gdy ona minie, 
musimy zgłosić się do Urzędu Miejskiego po nowy dokument. Jego wydanie trwa od 3 do 4 tygodni, więc warto zawczasu 
pamiętać o wymianie. Termin ważności znajduje się w prawym dolnym rogu dowodu osobistego.

SPRAWDŹ DATĘ WAŻNOśCI SWOJEGO DOWODU OSObISTEGO

file:///D:/gazety/gazety/echo%20puszczyk/2016/luty/sport/www.sportoteka.eu
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ODDZIałY PrZeDSZKOlNe w SZKOłach
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandyda-
ta warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym – termin: 1 marca do 24 marca 2016 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyję-
cie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodni-
czącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 
20t ust. 7 ustawy – termin: 29 marca do 12 kwietnia 2016 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekruta-
cyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nieza-
kwalifikowanych – termin: do 15 kwietnia 2016 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przed-
szkola (pisemne oświadczenie – termin: 15 do 20 kwietnia 2016 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekruta-
cyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
– termin: w dniu 22 kwietnia 2016 r.

Po przeprowadzonej rekrutacji, jeśli oddziały przedszkol-
ne nadal będą dysponować wolnymi miejscami, odbędzie się 
rekrutacja uzupełniająca:

Kryteria określa Uchwała Nr 22/15/VII rady Miasta 
Puszczykowa z 24 lutego 2015 r. w sprawie: określenia kryte-
riów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępo-
wania rekrutacyjnego w oddziałach przedszkolnych prowa-
dzonych przez Miasto Puszczykowo.

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z doku-
mentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warun-
ków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupeł-
niającym – termin: 25 kwietnia do 9 maja 2016 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przy-
jęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewod-
niczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w 
art. 20t ust. 7 ustawy – termin: 12 maja do 18 maja 2016 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekruta-
cyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nieza-
kwalifikowanych – termin: w dniu 19 maja 2016 roku.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do 
przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – 
termin: 20 maja do 23 maja 2016 r.

5. Podanie do publiczne wiadomości przez komisję rekruta-
cyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
– termin: w dniu 26 maja 2016 r.

PrZYJĘcIe DZIecKa DO SZKOłY
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandy-

data warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowa-
niu rekrutacyjnym – termin: 15 marca do 15 kwietnia 2016 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przy-
jęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których 
mowa w art. 20t ust. 7 ustawy – termin: do 21 kwietnia 2016 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekruta-
cyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nieza-
kwalifikowanych – termin: w dniu 21 kwietnia 2016 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do 
przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – 
termin: od 25 kwietnia do 27 kwietnia 2016 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekruta-
cyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
– termin: w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Po przeprowadzonej rekrutacji, jeśli szkoły nadal będą 
dysponować wolnymi miejscami, odbędzie się rekrutacja uzu-
pełniająca:

Kryteria określa Uchwała Nr 97/16/VII rady Miasta 
Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: określenia 
kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i 
publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto Puszczykowo i ich wartości punktowej na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów nie-
zbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandyda-
ta warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
uzupełniającym – termin: od 17 sierpnia do 19 sierpnia 2016 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przy-
jęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających 
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których 
mowa w art. 20t ust. 7 ustawy – termin: do 22 sierpnia 2016 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekruta-
cyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nieza-
kwalifikowanych – termin: w dniu 23 sierpnia 2016 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do 
przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – 
termin: od 23 sierpnia do 25 sierpnia 2016 r.

GIMNaZJa
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do klas pierwszych gimnazjów określa Zarzą-
dzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nr110.1.4.2016 z dnia 
28 stycznia 2016 r.

TERMINY REKRUTACJI DO ODDZIAłóW 
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOłACH PODSTAWOWYCH 

ORAZ KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017
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– Straż Miejska w Puszczykowie 
działa od 25 lat. Mimo tego wciąż jest 
wiele osób, które utrzymują, że nie 
wiedzą, jaki jest zakres obowiązków 
strażników. czy mógłby Pan wyjaś-
nić, jakie przepisy regulują zasady 
funkcjonowania Straży Miejskich?

– Zasady funkcjonowania Straży 
Miejskich i Gminnych precyzuje ustawa 
z dn. 29.08 1997 r. o Strażach Gmin-
nych. Zgodnie z jej zapisami strażnicy 
posiadają uprawnienia w zakresie 
ochrony porządku publicznego, ochrony 
spokoju i obyczajności, czuwania nad 
porządkiem i kontroli ruchu drogowego, 
przestrzegania czystości i porządku, 
oraz kontroli ochrony środowiska.  

– czy mógłby je Pan omówić? 
– Jeśli chodzi o ochronę spokoju, 

porządku w miejscach publicznych  
i obyczajności nasze działania skupiają 
się m.in. na zapewnieniu bezpieczeń-
stwa podczas imprez masowych, przy 
czym chcę podkreślić, że np. podczas 
Dni Puszczykowa, imprez sportowych 
np. Bieg po uśmiech czy Wszystkich 
Świętych od lat współpracujemy z Poli-
cją i Ochotniczą Strażą Pożarną, któ-
rym przy tej okazji pragnę serdecznie 
podziękować za pomoc. Zabezpieczamy  
także miejsca wypadków czy interwencji 
straży pożarnej. W zakres naszych obo-
wiązków wchodzą także kontrole 
umieszczania i utrzymania w należytym 
porządku i stanie tabliczek z numerem 
porządkowym nieruchomości, nazwy 
ulicy czy placów. Ponadto w zakres na-
szych obowiązków wchodzą kontrole 
umieszczania w miejscach publicznych 
do tego przeznaczonych ogłoszeń, pla-
katów, apeli, napisów itp. 

– 1 stycznia 2016 r. weszła w życie 
ustawa uchylająca przepisy stanowią-
ce podstawę prawną do kontroli 
przez straże miejskie ruchu drogowe-
go przy użyciu fotoradarów. wyłapy-
wanie piratów drogowych przy uży-
ciu fotoradaru nie były jednak jedy-

nymi uprawnieniami Straży Miej-
skich w zakresie kontroli ruchu dro-
gowego. czy mógłby pan wymienić 
pozostałe?

– Zakres takich czynności jest dosyć 
szeroki. Wymienić tu można kontrole 
oznakowania przeszkód na drogach, ro-
bót drogowych czy urządzeń znajdują-
cych się na drogach, kontrole przestrze-
gania zakazu niszczenia, uszkadzania 
usuwania, zasłaniania zmiany położe-
nia znaków drogowych sygnałów  
i urządzeń ostrzegawczych. Kontroluje-
my także legalności zajmowania pasa 
drogowego np. przez firmy prowadzące 
w nim lub obok niego prace, i co się  
z tym wiąże, kontrole zezwoleń na pro-
wadzenie takich prac na drodze publicz-
nej. Do naszych obowiązków należy 
także sprawdzenie czy po zakończeniu 
prac droga została przywrócona do sta-
nu użyteczności.  

W omawiany zakres kontroli wcho-
dzą także te dotyczące zakazu pozosta-
wiania pojazdów w miejscach zabronio-
nych. To właśnie za takie wykroczenia 
zakładane są blokady, bądź w niektó-
rych przypadkach polecenie usunięcia, 
na koszt właściciela, pojazdu utrudnia-
jącego ruch lub zagrażającego bezpie-
czeństwu. Zdaję sobie sprawę z tego, że 
zakładanie blokad – w Puszczykowie są 
to naprawdę sporadyczne przypadki – 
wzbudza wiele kontrowersji, oczywiście 
największe wśród kierowców, których 
pojazdy zostały zablokowane. Jednak  
w naszym mieście jest kilka miejsc,  
w których zakaz parkowania jest na-
gminnie łamany np. w pobliżu szpitala, 
ulicy Rynek czy ulicy Dworcowej.  
Na dodatek takie źle zaparkowane auta 
potrafią zablokować przejazd autobusu 
komunikacji zbiorowej, a tłumaczenie 
jest zazwyczaj podobne, że to na chwilę. 

– Jaki jest zakres czynności kon-
trolnych w kwestii przestrzegania 
czystości i porządku?

 – W tej „kategorii” bardzo istotne 
są kontrole obowiązku utrzymania czy-
stości i porządku w obrębie nierucho-
mości zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
Puszczykowa Nr 218/13/VI z dnia  
21 maja 2013 r. W zakres tych czynności 
wchodzą m.in.: kontrole utrzymania po-
rządku na chodnikach przyległych do 
nieruchomości, obowiązku posiadania 
pojemników na odpady komunalne  
w należytym stanie, obowiązku posiada-
nia dowodów wywozu nieczystości sta-
łych i płynnych za ostatni rok. 

W tym segmencie spraw znajdują się 
także te związane z psami. W naszym 
mieście stosunkowo często zdarzają się 
też przypadki pozostawiania ich bez 
opieki, a przypomnę, że do obowiązków 
właciciela należy utrzymanie psów  
za ogrodzeniem uniemożliwiającym 
przedostanie sie ich na zewnątrz. Wyła-
pywane przez nas czworonogi są odsta-
wiane do przytuliska w Łęczycy. Jeśli 
pies jest zaczipowany to bez problemu 
kontaktujemy się z właścicielem, który 
może go od razu odebrać. Gorzej jest, 
jeśli nie można ustalić właściciela. Wte-
dy, jeśli podczas pobytu w przytulisku 
wolontariusze nie znajdą dla niego 
domu zastępczego trafia do powiatowe-
go Schroniska dla zwierząt w Skałowie. 

Z psami związana jest jeszcze jedna 
kwestia, wciąż budząca duże emocje. 
Chodzi oczywiście o sprzątanie psich 
odchodów. Wiem, że to problem nie tyl-
ko Puszczykowa, ale właściwie ogólno-
polski. Jednak jeśli decydujemy się na 
psa, to także na sprzątanie jego odcho-
dów pozostawionych bardzo często na 
chodniku. Jeśli właściciel nie sprzata po 
swoim pupilu musi liczyć sie z tym,  
że zostanie na niego nałożony mandat. 

– Podczas styczniowej sesji w liście 
do radnych jeden z mieszkańców po-
ruszył temat spalania w piecach odpa-
dów i zatruwanie środowiska. czy 
Straż Miejska może skontrolować,  

                                      cd. na str. 23

Z Dariuszem borowskim, Komendantem Straży Miejskiej w Puszczykowie rozmawia bogdan Lewicki
25 LECIE DZIAłALNOśCI STRAŻY MIEJSKIEJ
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  data ur.  data zg.
Połomska Emilia 13.IX.1937 13.I.2016
Jędrowska Janina Maria  26.III.1928 17.I.2016
Pelant Hanna 19.VII.1953 18.I.2016

odEszLI

  data ur.  data zg.
Dworzańska Janina 16.X.1925 20.I.2016
Zabłocka Donata Krystyna 8.III.1946 31.I.2016
Krzywiński Mariusz Edmund 2.VII.1947 2.II.2016

cd. ze str. 22
co spalane jest w naszych piecach?

– Może, pod warunkiem, że zostanie wpuszczona na teren 
posesji, a jej właściciel pozwoli na taką kontrolę. Inaczej jest 
to niemożliwe. Straż Miejska nie może wchodzić na teren po-
sesji bez zgody jej właściciela. Jeśli jesteśmy przy ochronie 
środowiska to dodam, że w naszym zakresie pozostają rów-
nież kontrole przestrzegania zakazu niszczenia zieleni miej-

skiej oraz zadrzewień i zakrzewień pasa drogowego, kontrole 
zakazu zanieczyszczania lub zaśmiecania miejsc publicznych 
oraz kontrole przestrzegania zakazu usuwania drzew i krze-
wów bez wymaganego zezwolenia. 

Na koniec pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
osobom zatrudnionym przez minione 25 lat w Straży 
Miejskiej za zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa 
naszego miasta.  

Najpopularniejszą rozrywką dla par przybywających do 
Puszczykowa był spacer po sosnowym lesie. Na wielu po-
cztówkach sprzed I wojny światowej można zobaczyć roman-
tyczne pary spacerujące między drzewami. Wyglądało to  
z pozoru niewinnie, ale miało swoją „ciemną” stronę. Zako-
chane pary rzeźbiły na drzewach swoje inicjały, dodając ser-
ce bądź inne elementy graficzne. W puszczykowskim lesie 
przetrwało wiele napisów wyrzeźbionych od lat trzydziestych 
do siedemdziesiątych, np. na ścieżce 
prowadzącej od ulicy Lipowej, nad 
jeziorem Góreckim oraz na Pojni-
kach.

W Puszczykowie od początku 
XX wieku działała plaża nadwar-
ciańska, która odwiedzana była 
przez tysiące poznaniaków. Przyczy-
na była prosta - w Poznaniu plaże 
były podzielone na damskie i mę-
skie, przez co nie można było spę-
dzać wspólnie wakacyjnego czasu.  
A czym są wakacje bez drugiej po-
łówki na plaży? Puszczykowo było 
jednak mniej pruderyjne, gdyż moż-
na było korzystać ze wspólnej kąpieli, co było wielkim atu-
tem naszej miejscowości.

W restauracjach Letniska Puszczykowo urządzano zaba-
wy dla Pań i Panów. Wieczorem po spacerze i kąpieli przy-
chodził czas na zabawę w rytm muzyki granej przez orkie-
stry. Często zachętą do skorzystania z lokalu były dekoracje 
szykowane przez restauratorów. Najbardziej romantycznymi 
były lampiony rozwieszane wokoło parkietów dancingo-
wych. W tańcach pomagały również alkohole sprowadzane 

do Puszczykowa z różnych rejonów świata. Często zdarzały 
się jednak przypadki kradzieży lampionów, które były wyko-
rzystywane do oświetlania lasów, co kończyło się niekiedy 
pożarem. Równie wiele par spędzało ze sobą czas w letnie 
wieczory ukrywając się gdzieś w lesie, bądź na plaży.

Letnisko Puszczykowo miało także ofertę dla samotnych. 
Z legend puszczykowskich wiadomo, że w Puszczykowie 
działał dom publiczny. Powstał on w restauracji i hotelu, któ-

ry został wybudowany w okresie za-
borów na Górnym Puszczykowie. Po 
odzyskaniu niepodległości Niemcy 
opuszczali nasze tereny i sprzedali 
obiekt Polakom. Niestety Ci nie po-
radzili sobie w biznesie hotelarskim. 
Prawdopodobnie przez to zdecydo-
wali się na otwarcie domu publicz-
nego, w którym panie świadczyły 
swoje usługi.

Letnisko Puszczykowo było 
miejscem niezwykłym, pełnym wa-
kacyjnej energii. Zachęcam wszyst-
kich do spaceru przepięknymi ścież-
kami nadwarciańskimi, ścieżką pro-

wadzącą przez rezerwat Góry Puszczykowskie od ulicy Li-
powej, przez Pojniki i nad jeziorem Góreckim, gdzie możemy 
spotkać napisy wyryte przed wieloma laty. Zachęcam wszyst-
kich posiadających materiały o historii Puszczykowa do kon-
taktu ze mną pod numerem telefonu 508467405, bądź pod 
adresem poczty elektronicznej krzyzanskimaciej@gmail.com

Maciej Krzyżański  
członek Koła historycznego

HISTORIA UNIESIEń MIłOSNYCH W LETNISKU 
Letnisko Puszczykowo było najpopularniejszym miejscem wycieczkowym dla Poznania. W okresie letnim 

przyjeżdżało tu wiele osób spragnionych wakacyjnej miłości, bądź par, które cieszyły się spacerem po 
puszczykowskim lesie czy też kąpielą w Warcie. Z okazji Walentynek warto przypomnieć historię uniesień 
miłosnych w naszym mieście.
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Grupa jest otwarta na nowe osoby 
zainteresowane tematem „morsowania”, 
dlatego też zorganizowane zostało nie-
dzielne spotkanie, które przebiegło  
w doskonałej atmosferze. Nie zabrakło 
chętnych do kąpieli. Przybyło również 
sporo kibiców, którzy dopisali dopingu-
jąc śmiałków. Tego dnia nad jeziorem 
kąpali się nie tylko ci zaprawieni w boju, 
ale też osoby, które po raz pierwszy  
w życiu wchodziły do tak lodowatej 
wody. Są one przykładem na to, że bez 
względu na porę roku, warto rozpocząć 
taką przygodę i spróbować. 

Nie jest łatwo rozebrać się w pochmurny, zimny, czasami 
mroźny dzień, ale gdy już się to zrobi energia dosłownie roz-
sadza człowieka od środka. Ta kąpielowa euforia to jedna z 
zalet morsowania – tak mówi pan Mikołaj Sworowski – ini-
cjator spotkań. Zalet jest więcej, gdyż zimowe kąpiele mają 

ponoć dobroczynny wpływ na działanie całego organizmu. 
Hartują ciało, wzmacniają odporność oraz poprawiają wydol-
ności układu sercowo-naczyniowego. Wszyscy, którzy chcie-
liby się przekonać zostaną z pewnością miło przyjęci przez 
puszczykowskich morsów.                      Marta sworowska

PUSZCZYKOWO MORSUJE
24 stycznia, na mosińskich Gliniankach, odbyło się spotkanie grupy amatorów zimowych kąpieli. Na 

portalu Facebook, już jakiś czas temu, powstała społeczność „Puszczykowo Morsuje”, gdzie można 
obserwować poczynania „morsów”. Zamieszczane są tam informacje o spotkaniach, relacje oraz zdjęcia. 

puszczyKowsKa liGa piłKi siatKowej
Za nami IV kolejka Puszczykowskiej Ligi Piłki Siatkowej. Na 
parkiecie mogliśmy zobaczyć trzy zespoły: MKS Puszczykowo, 
Budowlanka i Fajny Kolektyw, przy czym ostatni rozegrał tego 
dnia dwa pojedynki. Jednak konieczność podjęcia wzmożonego 
wysiłku nie przeszkodziła w wygraniu obu. Mimo usilnych prób 
nawiązania walki, o czym świadczą dość wyrównane wyniki  
w setach, przeciwnicy, w obu meczach, uznać musieli wyższość 
gry „kolektywnej”. A tak przedstawiają się wyniki 
poszczególnych meczów: MKS Puszczykowo vs. Fajny 
Kolektyw 0:3 (21:25, 22:25, 18:25) Fajny Kolektyw vs. 
Budowlanka 3:0 (25:20, 25:18, 25:21).                          cAS/wg

marsz walentynKowy
13 lutego odbył się współorganizowany przez marsze.nw  
i Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie, Walentynkowy 
Marsz Nordic Walking pod hasłem „Rozgrzej się przed 
Walentynkami”. Uczestnicy, wśród których byli też goście  
z Dolnego Śląska, pokonali czterokilometrową pętlę. Jako 
pierwszy na metę dotarł Krzysztof Skiba. Na mecie  
na zawodników czekała ciepła herbata i ognisko z pieczonymi 
kiełbaskami. Wręczenie nagród i pamiątkowa fotografia 
zamknęły kolejną marszową imprezę. Fotorelacje i informacje 
o kolejnych marszach znajdziemy na stronach internetowych 
CAS i marszenordic.wix.com oraz na profilu fb. cas/waG 
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III RUNDA TENISOWEGO GRAND PRIX
W sobotę, 6 lutego w salach gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie królowały tenis 

stołowy i siatkówka. 

W środę 10 lutego w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 rozegrano miejskie 

eliminacje w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. 
Do rywalizacji o przejście do półfinałów powiatu 
stanęły szkoły podstawowe. Rozegrane zostały dwa 
mecze, dziewcząt i chłopców, a obie szkoły 
solidarnie podzieliły się awansem do dalszych 
rozgrywek.

Zmagania dziewcząt zakończyły się sukcesem SP nr 1, 
natomiast w kategorii chłopców lepsza okazała się drużyna 
SP nr 2. Oba mecze rozstrzygnięte zostały w dwóch setach. 
Drużyny wystąpiły w następujących składach:

Szkoła Podstawowa nr 1:
Gabriela Ossowska, Aleksandra Stradomska, Wita Lis, Iga 

Miśkiewicz, Rozalia Huderek, Katarzyna Witczak, Nicole 
Cierżniak, Aleksandra Ignaszewska, Oliwia Nowicka. 
Opiekun: Lucyna Dydzińska

Antoni Adolph, Wiktor Szejn, Jeremi Wichniewicz, Ceza-
ry Kossakowski, Igor Roszkowski, Jakub Standar, Jakub Mi-
kołajczak, Michał Serchan, Szymon Rożek, Nikodem Sala-
mon. Opiekun: Wiesław Bartkowiak.

Szkoła Podstawowa nr 2:

Gabriela Kwiatkowska, Marianna Kostka, Sandra Stacho–
wiak, Alicja Pachura, Wiktoria Mazur, Agata Poprawka, Zofia 
Kromolicka, Natalia Jajczyk, Aleksandra Łukaszewicz, Julia 
Chudziak. Opiekun: Marzenna Johaniewicz.

Nikolas Stelmaszyk, Tomasz Moritz, Wojciech Skibiński, 
Jank Sobkowiak, Wojciech Żarna, Piotr Bręczewski, Norbert 
Żelek, Mateusz Martusewicz, Kacper Kiciński, Adam Bucz-
kowski. Opiekun: Michał Przybylski.

Gratulujemy zawodnikom i trenerom zwycięskich zespo-
łów i życzymy powodzenia w dalszych etapach. CAS/WAG

SIATKARSKIE ELIMINACJE

Już o godzinie 10, najmłodsi tenisi-
ści stanęli w szranki III turnieju Grand 
Prix Puszczykowa. Znakomita frekwen-
cja wśród dzieci sprawiła, że zmagania 
dorosłych rozpoczęły się z drobnym 
opóźnieniem. We wszystkich grupach 
wiekowych rywalizacja była zaciekła, 
lecz w klasyfikacji generalnej nie do-
szło do poważnych przetasowań. Jej 
ostateczny ranking poznamy już  
12 marca 2016 r., kiedy to zaplanowano

ostatnią turę rozgrywek.
A oto wyniki III rundy:
Kat. szkół podstawowych
1 miejsce – Bartek Nowacki 
2 miejsce – Kuba Taratajcio
3 miejsce – Czarek Kossakowski
Kat. gimnazjów dziewcząt
1 miejsce – Julia Sobska
2 miejsce – Weronika Szklarska 
3 miejsce – Weronika Szymańska

Kat. gimnazjów chłopców
1 miejsce – Maciej Owsianny
2 miejsce – Paweł Przybylski
Kat. OPEN kobiet
1 miejsce – Elżbieta Sobska 
2 miejsce – Julia Sobska
Kat. OPEN mężczyzn
1 miejsce – Jacek Mazurek 
2 miejsce – Tomasz Szcześniak 
3 miejsce – Tomasz Sobski

caS/wg
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W turnieju bardzo dobrze wypadł Puszczykowianin Hugo 
Kwaśniewski, grający w barwach AZS Poznań, który po zacię-
tej walce, uległ w półfinale 6/2, 6/4 późniejszemu tryumfato–

rowi Viktorowi Frydrychowi z WKT Mera Warszawa.
W finałowym pojedynku turnieju singlowego naprzeciw-

ko Viktora stanął Marcin Andrzejczak (A.T. Masters Lódź). 
Viktor okazał się lepszy, pokonując Mar-
cina 6/0, 6/0.  

Hugo Kwaśniewski grał też w turnie-
ju debla. Tu, grając z Bruno Kokotem 
(SKT Szczecin) dotarli do finału, w któ-
rym ulegi 6/2, 6/2 parze Viktor Frydrych 
(WKT Mera Warszawa)/Tomasz Berkie-
ta (AZS Poznań). 

Jak mówi Henryk Gawlak z AT An-
gelique Kerber, poziom turnieju był 
zróżnicowany.                                h.G.

TENISOWE KRASNALE ZAGRAłY W PUSZCZYKOWIE
W Akademii Tenisowej Angelique Kerber w Puszczykowie odbył się V Ogólnopolski Turniej Krasnali 

chłopców (do lat 10   – rocznik 2006 i młodsi) – nieoficjalne Mistrzostwa Polski. W rywalizacji 
uczestniczyło 36 młodych tenisistów.

Akademia Tenisowa Angelique Kerber  
w Puszczykowie kolejny raz gościła uczestników 

turnieju w ramach programu Tenis 10. 
W turnieju uczestniczyły dzieci z rocznika 2006 i młodsze 

tzw. poziom zielony oraz rocznik 2007 i młodsze tzw. poziom 
pomarańczowy – w sumie 20 młodych adeptów tenisa. Tur-
niej odbył się systemem grupowym.

Wśród dziewcząt na poziomie pomarańczowym zwyciężyła 
Amelia Paszun (NST Skórzewo), która w całym turnieju odnio-
sła 4 zwycięstwa. Na drugim miejscu – z 3 zwycięstwami – 
uplasowała się Maja Pietraszak (TKS Kros Tarnowo Podgórne). 

Poziom pomarańczowy chłopców z 4 zwycięstwami, wygrał 
Kamil Kęsy (Angie Puszczykowo). Drugie miejsce przypadło 
Borysowi Bąkowskiemu (TKS Kros  Tarnowo Podgórne).

Poziom zielony – dziewcząt wygrała Amelka Ciesielczyk 
(RP Sport Olsztyn), która wyprzedziła Gabrysię Wdzięczną 
(K.T. Kiełbaska Kościelec). Wśród chłopców z poziomu zie-

lonego na najwyższym podium stanął Alan Hapke (GTT Gło-
gów) wyprzedzając Mikołaja Kowala (P.T. Olimpia Poznań).

Jak mówi Henryk Gawlak, organizator turnieju poziom 
turnieju był bardzo zróżnicowany.                                  h.G

TENIS 10 W ANGIE

turniej młodziKów w solcu
Od startu w Ogólnopolskim Turnieju Badmintona 
Młodzików i Młodzików Młodszych zaczęli rok 
zawodnicy PTS-u. Sześcioosobowy skład 6 lutego 
walczył w Solcu Kujawskim o kolejne punkty na 
listę klasyfikacyjną Polskiego Związku Badmintona. 
Najlepiej spisał się Kajtek Jeziak, który w kategorii 
Młodzików uległ dopiero w finale zawodnikowi  
z Miastka. Również na podium znaleźli się Jakub 
Standar i Marysia Leciej z brązowym medalem 
w kategorii Młodzików Młodszych. Wojtek Pawlik, 
Kuba Kędziora i Kuba Mikołajczak zakończyli 
turniej w fazie grupowej.                                pTS
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pucHarowy alan czyż
W warszawskim hotelu Sheraton 8 stycznia 2016 roku odbyła się Gala Sportu 
Kartingowego 2015, na której oficjalnie przyznano tytuły Mistrzowskie. Puszczykowianin 
Alan Czyż, stając trzykrotnie na podium otrzymał mistrzowskie szarfy, puchary oraz 
dyplomy. Alan Czyż, ma niespełna 10 lat i na co dzień uczęszcza do trzeciej klasy Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Puszczykowie. Nagrody i puchary przywiezione z warszawskiej Gali 
Sportu młody kartingowiec otrzymał m.in za zdobycie tytułu Mistrza Polski –  
w Mistrzostwach Polski MŁODZIK Współzawodnictwo Dzieci i Młodzieży. Alan startuje 
drugi sezon w wyścigach kartingowych serii ROC CUP Poland. Tytuł Mistrza Polski zdobył  
w najmłodszej kategorii, dzieci do lat 10 - BABY ROC. Gratulujemy sukcesu mistrzowi!

Angelique jest w Puszczykowie doskonale znana, to właś-
nie tu, przy ul. Sobieskiego działa Akademia Tenisowa na-
zwana jej imieniem, czyli popularne Angie.  

Angelique urodziła się w Niemczech, lecz je rodzice są 
Polakami, a dziadek Janusz Rzeźnik właśnie z myślą o niej 
przed laty stworzył centrum tenisowe przy ul. Sobieskiego  
w Puszczykowie, mieście w którym również jest zameldowa-
na. Nasza miejscowość jest także podana jako miejsce rezy-
dowania w oficjalnym profilu WTA .

Tenisowe geny odziedziczyła z pewnością po swoim ojcu 
Sławomirze, który przed laty reprezentował barwy Olimpii 
Poznań.

Tenisowy kompleks przy ul. Sobieskiego pełni w karierze 
Angelique specjalną rolę. Od kilku lat to właśnie tu przygo-
towuje się do najważniejszych turniejów. Tak było przed 
Olimpiadą w Londynie oraz przed Australian Open. Jak po-
wiedziała po przylocie z Australii do Poznania, do swojego 
najważniejszego w dotychczasowej karierze turnieju przez 
pięć tygodni przygotowywała się właśnie w Puszczykowie. 

Teraz jednym z najważniejszych celów Angelique  
są przygotowania do turnieju Olimpijskiego w Rio de Janeiro, 
które z duża dozą prawdopodobieństwa przeprowadzi także 
w „swoim” centrum tenisowym. 

Ania, jak nazywają ją w Puszczyko-
wie, przyjaźni się z m.in. z Agnieszką 
Radwańską oraz mającymi także pol-
skie korzenie: Dunką Karoliną Woźnia-
cki i Niemką Sabiną Lisicki. Zapytana 
niegdyś przez jednego z dziennikarzy 
czy może zorganizuje w Puszczykowie 
turniej z udziałem tych zawodniczek 
odpowiedziała, że… to znakomity 

pomysł, który może się kiedyś uda zrealizować. 
W kolejnych pojedynkach bę-

dziemy trzymać kciuki za Anię. 
Wszyscy mamy też nadzieję, że jej 
pomysł zorganizowania meczów, 
choćby pokazowych, z udziałem 
swoich znamienitych koleżanek doj-
dzie kiedyś do skutku. Wszak wielu 
znawców tego  spor tu  uważa ,  
że Puszczykowo to… tenisowa stoli-
ca Polski. red

WIELKI SZLEM DLA ANGELIqUE KERbER 
Puszczykowo oszalało, kiedy Angelique Kerber wygrała swojego pierwszego w karierze, tenisowego 

Wielkiego Szlema. Zwycięstwo nad najlepszą tenisistką świata Sereną Williams w Australian Open oprócz 
wspaniałego pucharu i pokaźnej premii, wywindowało ją w rankingu WTA (Women’s Tennis Association) na 
drugie, najwyższe w jej tenisowej karierze miejsce. 

angelique Kerber po po-
wrocie z australian open 
otrzymała z rąk Burmistrza 
andrzeja Balcerka oraz prze-
wodniczącej rady miasta mał-
gorzaty Hempowicz złotą od-
znakę miasta puszczykowa. 
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