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WyWiad

Panie Burmistrzu, dlaczego kolej 
zlikwiduje przejazd na ulicy 3 Maja 
skoro z badań natężenia ruchu zleco-
nych ostatnio przez Urząd wynika, że 
przez ten przejazd przejeżdża od 800-
1000 pojazdów na dobę?

Likwidację przejazdu w ciągu ulicy 
3 Maja zaplanowano w 2004 r., na etapie 
opracowanego studium wykonalności 
dla modernizacji linii kolejowej. Jego 
likwidacja jest związana z przebudową 
linii Poznań – Wrocław i dostosowaniem 
jej do większych prędkości. 

Czy Puszczykowo nie miało moż-
liwości wpłynięcia na decyzję PKP?

Właściwy czas, był na to w trakcie 
uzgodnień, jakie Miasto prowadziło  
z PKP w latach 2009-2010 oraz wcze-
śniej w trakcie konsultacji zorganizowa-
nych przez PKP w 2005 r. Wtedy  
w mojej ocenie można było skutecznie 
zabiegać o bezkolizyjny przejazd na  
3 Maja czy zmianę lokalizacji ekranów 
dźwiękochłonnych.

Czy ówczesne władze nie walczyły 
o pozostawienie tego przejazdu?

Niestety nie. Wniosek o wydanie 
decyzji lokalizacyjnej przedłożony 
przez PKP został zaopiniowany przez 
Panią Burmistrz Ornoch-Tabędzką po-
zytywnie w dniu 23 VIII 2010 r., bez 
zastrzeżeń dotyczących likwidacji prze-
jazdu na ulicy 3 Maja czy budowy ekra-
nów akustycznych. Opinia ta była kon-
sekwencją spotkania przedstawicieli 
władz Miasta Puszczykowa, PKP PLK 
SA oraz firmy projektowej Systra z dnia 
25 września 2009 r. podpisanego przez 
Panią Burmistrz. Dotyczyło ono osta-
tecznego ustalenia i zatwierdzenia roz-
wiązań drogowych na terenie Puszczy-
kowa w związku z przebudową linii 
kolejowej Wrocław – Poznań oraz prac 
komisji powołanej przez PKP do ustale-
nia zabezpieczenia przejazdów, zmiany 
kategorii lub likwidacji. W jej skład 
wchodził przedstawiciel Urzędu Miasta. 
Komisja w protokole z dnia 18 marca 
2010 r. wyraziła zgodę na likwidację 
przejazdu na ulicy 3 Maja. W kolejnych 

latach PKP każdorazowo odwoływało 
się do protokołów z tych ustaleń i opinii 
Pani Burmistrz. 

Niestety są osoby przeciwne obec-
nym władzom Miasta Puszczykowa, 
które pomimo tego, że wielokrotnie na 
łamach Echa Puszczykowa, tłumaczy-
łem dlaczego przejazd na ulicy 3 Maja 
zostanie zlikwidowany, próbują wyko-
rzystać fakt trwania przebudowy linii 
kolejowej i obwinić za tę likwidację 
obecną władzę.

Czy po 2010 r. Miasto próbowało 
wpłynąć na decyzję PKP? 

Oczywiście. Nawet jeśli były mini-
malne szanse warto było podjąć próby 
zmiany decyzji PKP. Już w maju 2011 r., 
kiedy nadarzyła się pierwsza okazja 
zgłoszenia uwag, po wszczęciu postępo-
wania w sprawie wydania decyzji o usta-
lenie lokalizacji linii kolejowej dla inwe-
stycji polegającej na modernizacji linii 
kolejowej Poznań – Wrocław na odcinku 
Czempiń – Poznań, wcześniej pozytyw-
nie zaopiniowanej przez Panią Burmistrz 
Ornoch-Tabędzką, złożyłem pierwsze 
uwagi i zastrzeżenia. Później było odwo-
łanie od decyzji lokalizacyjnej do Mini-
stra Infrastruktury. W kolejnych latach 
odbyłem wraz z moim zastępcą wiele 
spotkań z przedstawicielami PKP. Zaan-
gażowani w sprawę zostali nasi radni, 
którzy podjęli w drodze uchwały apel, 
posłowie, którzy złożyli interpelacje do 
Marszałka Sejmu i interwencje do Mini-
stra Rozwoju i Infrastruktury, angażowa-
li się mieszkańcy i puszczykowskie sto-
warzyszenia – każdorazowo odpowie-
dzią PKP było odniesienie się do uzgod-
nień z 2009 r. i braku uwag Miasta. 
Drugim, również istotnym powodem nie 
uwzględniania naszych wniosków przez 
PKP było ryzyko utarty przez PKP dofi-
nansowania z Unii Europejskiej. Odby-
waliśmy też rozmowy nieformalne. Szu-
kaliśmy rozwiązań, byliśmy gotowi za-
angażować środki finansowe Miasta na 
wbudowanie w trakcie budowy kon-
strukcji umożliwiającej w przyszłości 
wybudowanie chociażby przejścia w 
ciągu ulicy 3 Maja. Zaproponował nam 

pomoc również nasz mieszkaniec inży-
nier Antonii Zoll, który zajmował się  
w trakcie swojej pracy zawodowej pro-
jektowaniem między innymi wiaduktów 
kolejowych. Wraz z panem inżynierem 
próbowaliśmy przekonać PKP do wybu-
dowania dodatkowego przejścia dla pie-
szych. PKP uznało nasze pomysły za 
słuszne, jednak pomimo tego nie wyra-
ziło zgody na zmianę projektu przebudo-
wy linii kolejowej. Po ostatnich wybo-
rach do Sejmu sprawę przejazdu na  
3 Maja przekazaliśmy również posłowi 
na Sejm Panu Bartłomiejowi Wróblew-
skiemu, który obiecał zaangażować się 
w rozwiązanie naszych problemów. 

Nie zniechęcamy się, w dalszym 
ciągu będziemy szukali rozwiązania 
bezkolizyjnego przejazdu kolejowego 
na terenie naszego Miasta. Jesteśmy go-
towi zaangażować się w realizację ta-
kiego zadania, oczywiście w miarę na-
szych możliwości, również finansowo. 

Czy było coś, co udało się zmienić 
w pozytywnie zaopiniowanej przez 
Pana poprzedniczkę decyzji PKP? 

Tak, choć nie w tych sprawach naj-
istotniejszych. Pozytywnie zakończyły 
się nasze wnioski dotyczące np. kolory-
styki ekranów. Co ważne udało nam się, 
po wielu spotkaniach uzgodnić wyko-
nanie pod torami przejścia dla 

Z Andrzejem Balcerkiem, Burmistrzem Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki 

dLACZEGO KOLEJ LIKWIdUJE PRZEJAZd?  

cd. na str. 8 
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UChwała Nr 146/16/VII
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po-
łożonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami 
PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką wartą, ulicą 
Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 
10 i 12.

 § 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych  
w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Ko-
synierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską  
i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 - którego 
granice oznaczone zostały w załączniku graficznym do 
uchwały.
UzasadNIeNIe: Na wniosek Rady Miasta przystępuje się 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla 
ww. terenu opracowania. Dla obszaru proponowanego do ob-
jęcia planem na dzień dzisiejszy nie ma obowiązującego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Celem sporządzenia 
planu jest ustalenie funkcji i zasad zagospodarowania terenu, 
ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej oraz zaopatrzenia  
w infrastrukturę techniczną. Pozwoli to na rozstrzygnięcie 
sposobu zagospodarowania terenu przez opracowanie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przy-
padku braku planu - rozstrzygnięcie sposobu zagospodarowa-
nia terenu następuje w trybie decyzji o warunkach zabudowy. 
W związku z podjęciem przez Radę Miasta Puszczykowa 
uchwały Nr 76/07/V z 14 listopada 2007 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa 
- trwają prace projektowe związane z opracowaniem nowego 
studium. Pozwoli to na ewentualne dostosowanie przewidy-
wanych ustaleń projektu planu z nowym studium.

UChwała Nr 147/16/VII
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmi-

strza Miasta Puszczykowa.
§ 1. Skargę na działalność Burmistrza Miasta Puszczyko-

wa z dnia 1 września 2016 r. wniesioną przez panią E.R. 
uznaje się za bezzasadną.
 UzasadNIeNIe: W dniu 1 września 2016 r. do Rady Mia-
sta Puszczykowa wpłynęła, przekazana według właściwości 
przez Wojewodę Wielkopolskiego, skarga pani E.R. na dzia-
łanie Starosty Poznańskiego oraz Burmistrza Miasta Puszczy-
kowa. Zgodnie z art. 229 ust. 3 Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta jest Rada Miasta. Wskazać 
należy, iż właściwym trybem do załatwienia tego typu spraw 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest wniesienie 
uwag do projektu planu, który został wyłożony do publiczne-
go wglądu. Uwagi może wnieść na piśmie każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, przy czym 
uprawnienie to nie jest uzależnione od wykazania interesu 
prawnego po stronie wnioskodawcy. Zgłoszone uwagi są roz-
patrywane przez organ wykonawczy, który wprowadza sto-
sowne zmiany w projekcie i przekazuje radzie gminy projekt 
planu wraz z listą wnioskodawców, których uwagi nie zosta-
ły uwzględnione. Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miasta 
Puszczykowa podjęła decyzję o odrzuceniu wniesionej skar-
gi uznając ją w całości za bezzasadną.

UChwała Nr 148/16/VII
w sprawie: przyjęcia strategii rozwiązywania Proble-

mów społecznych Miasta Puszczykowo na lata 2016-2020.
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo na lata 2016-
2020, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
UzasadNIeNIe: Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy  
o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obo-
wiązkowym należy opracowanie i realizacja strategii rozwią-
zywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględ-
nieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych i innych, których ce-
lem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 
Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Miasta Puszczykowa na lata 2016-2020 jest wykonaniem 
obowiązku nałożonego na gminę w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej.

UChwała Nr 149/16/VII
w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżnia-
nia zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych.

§ 1. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczy-
stości ciekłych, w wysokości 45 zł za 1m³ (z VAT).

§ 2. Stawki opłat corocznie od 1 stycznia podlegają zmia-
nie uwzględniającej obowiązujący w danym roku wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
UzasadNIeNIe: Stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250) Rada Miasta Pusz-
czykowa ustala w drodze uchwały górne stawki opłat pono-
szonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości cie-

UCHWAłY POdJęTE POdCZAS 22. I 23. SESJI RAdY                



www.puszczykowo.pl 	 		październik	2016Echo Puszczykowa 5

rada miasta

kłych. Zmiana uchwały ma na celu dostosowanie jej zapisów 
do wymogów znowelizowanej ustawy oraz do aktualnych cen 
rynkowych. 

UChwała Nr 150/16/VII
w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oce-

niającej wnioski o Nagrodę rady Miasta Puszczykowa dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych.

 § 1. Powołuje się Kapitułę oceniającą wnioski o Nagrodę 
Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdol-
nionych w składzie:

 a) Przewodniczący Kapituły – Tomasz Potocki
 b) Członek Kapituły – Dorota Łuczak-Dydowicz
 c) Członek Kapituły – Maciej Dettlaff

UChwała Nr 151/16/VII
w sprawie: zmiany uchwały Nr 101/16/VII rady Mia-

sta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: 
udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie 
Miasta Puszczykowa.

§ 1. W uchwale Nr 101/16/VII Rady Miasta Puszczykowa 
z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji celo-
wych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na terenie Miasta Puszczykowa załącznik do 
uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do ni-
niejszej uchwały.
UzasadNIeNIe: W uchwale Nr 101/16/VII Rady Miasta 
Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: udziele-
nia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do re-
jestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa 
zmienia się załącznik w części dotyczącej wyszczególnienie 
prac, na które udziela się dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej 
Rusałka. W poprzedniej uchwale został błędnie wpisany za-
kres prac remontowych (wskazano prace już wykonane a nie 
planowane), co uniemożliwia podpisanie umowy na przyzna-
nie dotacji. Podjęcie uchwały w przedstawionym zakresie jest 
konieczne w celu korekty błędnego zapisu w załączniku.

 
UChwała Nr 152/16/VII

w sprawie: zmiany uchwały nr 75/15/VII rady Miasta 
Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 
określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień  
w tym podatku.

§ 1. W uchwale nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa 
z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia stawek 

podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku, wpro-
wadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 ppkt b otrzymuje brzmienie:
„§ 1 pkt 1 ppkt b) pod wodami powierzchniowymi stoją-

cymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  
i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,”;

2) w § 1 pkt 1 ppkt d otrzymuje brzmienie:
„§ 1 pkt 1 ppkt d) niezabudowanych objętych obszarem 

rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 październi-
ka 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777), i poło-
żonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabu-
dowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznacze-
niu mieszanym obejmującym 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 zakoń-
czono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 
2,98 zł od 1 m2 powierzchni;”;

3) w § 1 pkt 2 ppkt c otrzymuje brzmienie:
„§ 1 pkt 2 ppkt c) zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym - 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,”

4) w § 1 pkt 2 ppkt d otrzymuje brzmienie:
„§ 1 pkt 2 ppkt d) związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczni-
czej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 
4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,”;

5) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 pkt 1 prowadzenie działalności w zakresie bezpie-

czeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej;”.
UzasadNIeNIe: W związku ze zmianami stawek maksy-
malnych podatku od nieruchomości zachodzi konieczność 
dokonania zmian w stawkach obowiązujących na terenie 
Miasta Puszczykowa - stawki objęte niniejszą uchwałą zosta-
ły obniżone o 0,9%. Ponadto wprowadzono zwolnienie w 
podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości zajętych 
na prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa pu-
blicznego. 
UChwała Nr 153/16/VII

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczy-
kowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

UChwała Nr 154/16/VII
w sprawie: dokonania zmian w projekcie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego.
§ 1. Stwierdza się konieczność dokonania zmian w pro-

jekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obszaru Miasta Puszczykowa, obejmującego rejon 
ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, poprzez 

UCHWAłY POdJęTE POdCZAS 22. I 23. SESJI RAdY                MIASTA PUSZCZYKOWA Z dNIA 27.09. I 4.10. 2016 R.

cd. na str. 6 
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wrześniowe i Październikowe Posiedzenia komisji rady miasta 
 21 września br.

Komisja rewizyjna
Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu 

Miejskiego.

26 września br.
Komisja spraw społecznych

Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta 
Puszczykowa za pierwsze półrocze 2016 r.

Przedstawienie Strategii rozwiązywania problemów spo-
łecznych - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Puszczykowie.

Sprawy bieżące m.in. zaopiniowanie projektu uchwały 
ws. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nie-
ruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bez-
odpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Komisja Budżetu
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- zmian w uchwale budżetowej,
- określenia stawek podatku od nieruchomości,
- zmiany uchwały Nr 101/16/VII Rady Miasta Puszczy-

kowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji 
celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robo-

ty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabyt-
ków położonych na terenie Miasta Puszczykowa,

- górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budże-
tu Miasta Puszczykowa oraz o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku.

28 września br.
Komisja rozwoju

Omówienie oferty  na opracowanie Strategii Rozwoju  
 Strategii Promocji Miasta Puszczykowa.

Omówienie Wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodo-
ciągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiada-
niu Aquanet SA na lata 2017-2021.

5 października br.
Komisja rewizyjna

Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu 
Miejskiego.

Kontrola inwestycji pn. Budowa ulicy Kochanowskiego 
w Puszczykowie.

prowadzenie dalszej procedury planistycznej w dwóch 
oddzielnych, niezależnych opracowaniach - etapach A i B 
zgodnie z uchwałą nr 179/09/V Rady Miasta Puszczykowa z 
dnia 1 kwietnia 2009 roku i wnioskiem formalnym radnych 
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2016 roku, 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały oraz dokonanie 
zmian w części dotyczącej terenu oznaczonego w projekcie 
planu symbolem U/KP (etap B) w zakresie określenia obsłu-
gi komunikacyjnej i, jeśli zajdzie taka konieczność, również 
intensywności zabudowy i jej powierzchni.
UzasadNIeNIe: Podczas posiedzenia Komisji Rozwoju 
Rady Miasta Puszczykowa w dniu 15 września 2016 r., radni 
jednogłośnie zdecydowali o konieczności dokonania zmian 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie 
ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb 
Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B poprzez prowadze-
nie dalszej procedury planistycznej w dwóch oddzielnych, 
niezależnych opracowaniach - etapach A i B oraz poprzez 
dokonanie zmian w części dotyczącej terenu oznaczonego  
w projekcie planu symbolem U/KP (etap B) w zakresie okre-
ślenia obsługi komunikacyjnej i, jeśli zajdzie taka koniecz-
ność, również intensywności zabudowy i jej powierzchni. 
Radni Rady Miasta Puszczykowa wyrazili wątpliwości doty-
czące obsługi komunikacyjnej terenu oznaczonego w projek-
cie planu symbolem U/KP i zgłosili konieczność wykonania 
ponownej analizy ruchu drogowego na tym obszarze  
w obiektywnych warunkach i w konsekwencji określenia in-
tensywności zabudowy oraz jej powierzchni.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 24. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 25.10.2016 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

cd. ze str. 5 
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Przewodnicząca 
Komisji Kultury, 

Edukacji i Sportu
Małgorzata Szczotka 

Podczas wrześniowego posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Spor-

tu rozmawialiśmy najszerzej o problema-
tyce oświaty. Dyrektorzy szkół podsumo-
wali zeszły rok szkolny, prezentując rad-
nym i zaproszonym gościom wyniki pra-
cy swojej i uczniów. Z nieukrywaną 
dumą i radością możemy podkreślić, że 
już tradycją stało się to, iż zarówno śred-

nie ocen poszczególnych puszczykowskich szkół, jak i wyni-
ki egzaminów końcowych są wysokie i sytuują nas w ścisłej 
czołówce powiatu poznańskiego.

Kolejnym punktem naszych obrad była informacja na te-
mat nadchodzących zmian w oświacie, gdyż nowy roku 
szkolny 2016/2017 jest dla wielu szkół, także puszczykow-
skich placówek, wyjątkowy. Jest to pierwszy z ostatnich 
trzech lat funkcjonowania tych szkół. Bowiem, zgodnie  
z reformą,rozpocznie się proces „wygaszania gimnazjów”  
i nastąpi zmiana systemu kształcenia tak, by docelowa struk-
tura szkolnictwa wyglądała następująco: 8-letnia szkoła pod-
stawowa i 4-letnie liceum ogólnokształcące lub 5-letnie tech-
nikum albo szkoła branżowa (I i II stopień).

Szkoła podstawowa będzie odtąd nazywać się "powszech-
ną" i trwać osiem klas. W klasach 1-4 będzie odbywać się 
edukacja wczesnoszkolna. W 1-3 tak, jak rozumiemy ją do tej 
pory, natomiast  w czwartej klasie zostanie z dziećmi ten sam 
nauczyciel, ale dojdą także nowi nauczyciele różnych przed-
miotów, którzy mają przygotowywać uczniów do późniejsze-
go rozdziału treści nauczania. Od klasy 5. dzieci zaczną tzw. 
„etap gimnazjalny”. Będą wtedy miały rozdzielone przedmio-
ty i nowego wychowawcę. Etap ten będzie można odbywać 
w budynku dotychczasowej szkoły podstawowej lub w osob-
nym i potrwa kolejne cztery klasy. Po podstawówce będzie 

można wybrać: czteroletnie liceum, pięcioletnie technikum 
lub szkołę branżową 1., a następnie 2. stopnia. 

Zmiany te rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. 
Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 
klasę VI szkoły podstawowej, staną się uczniami VII klasy  
i nie będzie już prowadzona rekrutacja do gimnazjum.  
W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik młodzieży klas 
III ukończy gimnazjum. 1 września 2019 r. w polskim syste-
mie szkolnym nie będą już funkcjonować gimnazja, a więc 
także te puszczykowskie.

Podczas posiedzenia komisji uzyskaliśmy z ust p. Kata-
rzyny Świniarskiej, pracownika UM do spraw oświaty, jesz-
cze inne konkretne informacje na temat licznych zmian  
w funkcjonowaniu szkół, dotyczących głównie relacji pomię-
dzy dyrektorem szkoły a organem prowadzącym (Miasto), co 
będzie się wiązać ze zmianą zakresu władzy samorządów nad 
szkołami oraz zwiększeniem roli kuratorium oświaty. 

Przed nami więc kolejna wielka reorganizacja w systemie 
edukacji, o której jako przewodnicząca Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu RM Puszczykowa chciałam Państwa poin-
formować – bez podejmowania się oceny jej konieczności 
czy stopnia przygotowania. Czas pokaże, jak będzie wyglą-
dała realizacja – na razie trwa opracowywanie nowych pod-
staw programowych (teraz jedynie dla wybranych klas – 4.  
i 7.), później powstaną nowe podręczniki. Myślę, że więk-
szość z nas będzie miała możliwość ocenić samodzielnie ja-
kość i celowość tej reformy – bądź jako nauczyciele, bądź 
jako uczniowie albo rodzice czy opiekunowie. Możemy jed-
nak ze spokojem stwierdzić, że puszczykowskie szkoły są 
przygotowane na nowe wyzwania, choć na pewno przed nimi 
jeszcze wiele niewiadomych.

Małgorzata szczotka
przewodnicząca KeKis 

PUSZCZYKOWSKIE SZKOłY 
I NAdCHOdZĄCE ZMIANY W EdUKACJI

Nocne autobusy linii 651 kursują tylko w nocy  
z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę. Wy-

jazd z Dębca: o godz. 0:55 i 2:50, przyjazd do Puszczykowa 
(dworzec kolejowy) o godz. 1:12 i 3:07, przyjazd do Puszczy-
kówka (dworzec kolejowy) o godz. 1:21 i 3:16.

Natomiast do Poznania z przystanku Niwka-Szpital auto–
busy odjeżdżają o godz. 1:49 i 3:56 oraz 1:58 i 4:05 z Pusz– 
czykowa – Kościelna.

Jednocześnie informujemy, że do przystanku autobu-
sowego dębiec można dojechać autobusami linii nr 243, 
które kursują z ronda Kaponiera. w nocy z piątku na 
sobotę i soboty na niedzielę odjazdy i przyjazdy nocnych 
autobusów linii 651 są skorelowane z rozkładem jazdy li-
nii 243. 

szczegółowe informacje: http://www.ztm.poznan.pl.

NOCNYM AUTOBUSEM dO POZNANIA I Z POWROTEM



informacje

www.puszczykowo.plEcho Puszczykowa8 październik 2016

Budżet obywatelski to wydzielona część środków budże-
tu naszego Miasta – w przypadku Puszczykowa jest to 
100.000 zł. O tym w jaki sposób te pieniądze zostaną wy-
dane, zdecydują wyłącznie mieszkańcy w trakcie konsul-
tacji społecznych. Środki budżetu obywatelskiego służyć 
mają podnoszeniu jakości życia w naszym mieście. Zgodnie 
z uchwalonym regulaminem zadania zrealizowane w ramach 
budżetu obywatelskiego muszą być ogólnodostępne i służyć 
mieszkańcom całego Miasta. 
etaPy POwstawaNIa BUdżetU OBywatelsKIegO

Wdrożenie i realizacja budżetu obywatelskiego w Pusz-
czykowie składa się z następujących etapów:

► kampanii informacyjnej,
► zgłaszania propozycji zadań (do 4 listopada 2016 r.), 
► weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań,
► głosowania (1-11 grudnia 2016 r.), 
► monitorowania realizacji przyjętych zadań.
Jak wynika z harmonogramu aktualnie trwa zgłaszanie pro-

pozycji. Mogą je składać wszyscy mieszkający w Puszczyko-
wie, którzy w dniu składania wniosku mają ukończone 16 lat. 
Aby takie zgłoszenie było ważne, musi je poprzeć (podpisać 
się pod nim) co najmniej 15 mieszkańców, którzy oczywiście 
także mają ukończone 16 lat. Wszystkie prawidłowo zgłoszo-
ne propozycje zostaną podane do publicznej wiadomości za

pośrednictwem strony internetowej. 
W okresie składania wniosków w Urzędzie Miasta można 

uzyskać informacje m.in. o własności gruntów i oszacowaniu 
kosztów realizacji (zadania mogą być bowiem zrealizowane 
tylko na gruntach należących do Miasta). Tak zgłoszone pro-
pozycje zadań do budżetu obywatelskiego zostaną sprawdzo-
ne przez urzędników, którzy zweryfikują czy spełniają one 
warunki formalne i prawne, np. czy proponowane zadanie nie 
byłoby realizowane na gruncie prywatnym. 

Po zakończeniu weryfikacji wszystkich zgłoszonych 
wniosków Burmistrz zawiadomi wnioskodawców o wyni-
kach weryfikacji. W przypadku odrzuconych wniosków 
wnioskodawcy zostaną powiadomieni o powodach.

Wszystkie wnioski, które pozytywnie przejdą weryfikację 
wezmą udział w głosowaniu, w którym będą mogli wziąć 
udział wszyscy uprawnieni mieszkańcy Puszczykowa. 

Dokładne informacje na temat sposobu głosowania zosta-
ną podane w późniejszym terminie. Głosować będzie mógł 
każdy mieszkaniec Miasta Puszczykowa, który ukończył  
16 lat, a uprawnienie do głosowania bedzie ustalane na pod-
stawie bazy danych osób zameldowanych w Puszczykowie.

Po zakończeniu głosowania zostanie ustalona lista zadań, 
które uzyskały najwięcej punktów (głosów).                  red

TWORZYMY BUdżET OBYWATELSKI PUSZCZYKOWA
Ttrwa tworzenie pierwszego puszczykowskiego budżetu obywatelskiego. do 4 listopada br. można zgłaszać 

projekty. Po ich weryfikacji odbędzie się głosowanie, które wyłoni te, przeznaczone do realizacji. 
Wpływające wnioski można na bieżąco śledzić na internetowej stronie: www.pbo.puszczykowo.pl.

kanalizacji burzowej, która ma posłu-
żyć w przyszłości do odwodnienia du-
żej części Miasta. Przejście zostało już 
wykonane, przy czym za materiał za-
płaciło Miasto. 

Czy prace nad przygotowaniem 
projektu budżetu na 2017 r. dobiega-
ją już końca?

Do Urzędu wpłynęły wszystkie ma-
teriały planistyczny i wnioski, aktualnie 
wraz ze skarbnikiem je analizujemy. 
Projekt budżetu zostanie przedłożony 
Radzie Miasta najpóźniej 15 listopada.

Jakich inwestycji mieszkańcy 
mogą się spodziewać w 2017 roku?

Za wcześnie mówić o konkretnych 
zadaniach. Na pewno będziemy konty-
nuowali budowę hali widowiskowo-
-sportowej, budowę kolejnych ulic oraz 

zrealizujemy zadania, na które otrzy-
mamy dofinansowanie. 

Jaka kwota na inwestycje zosta-
nie przeznaczona w przyszłorocznym 
budżecie?

Liczę, że będzie to blisko 10 mln zł.

Czy nie jest to kwota zbyt opty-
mistyczna?

Absolutnie nie, jest ona jak najbar-
dziej realna. Duży wpływ na wzrost 
naszych możliwości inwestycyjnych 
mają wyższe wpływy z tytułu udziału 
Miasta w podatku PIT. 

Czy można mieć pewność, że  
w przyszłym roku dochody z tego ty-
tułu nie spadną?

Na podstawie posiadanych danych 
mogę stwierdzić, że przyszły rok będzie 
z pewnością jeszcze lepszy niż obecny.

Czy wpływ na wzrost dochodów  
z podatku dochodowego mają kam-
panie skierowane do mieszkańców,  
w tym ostatnia dotycząca przedsię-
biorców?

Na pewno tak, choć skali tego 
wpływu nie można precyzyjnie ustalić. 
Co do akcji, którą aktualnie kierujemy 
do przedsiębiorców, to jej rezultaty fi-
nansowe dla Miasta będą widoczne do-
piero w budżecie na 2018 r. W tym 
miejscu, chciałbym bardzo podzięko-
wać tym wszystkim przedsiębiorcom, 
którzy pozytywnie zareagowali na na-
szą akcję, jak również na wcześniejsze 
kampanie, które prowadziliśmy w la-
tach ubiegłych. To właśnie dzięki 
mieszkańcom, którzy odprowadzają 
swój podatek dochodowy do Puszczy-
kowa możemy realizować tak znaczne 
inwestycje. Za co im jeszcze raz dzię-
kuję.

cd. ze str. 3 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie 
zbiera materiały do opracowania i przygotowania Miejskiego 
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pro-
gramu Przeciwdziałania Narkomanii. W celu precyzyjnego 
przygotowania i opracowania Programu zostanie przeprowa-
dzona na terenie Puszczykowa Diagnoza Lokalnych Zagrożeń 
Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów 

zagrożeń uzależnieniami od alkoholu i narkotyków.
Próba badawcza diagnozy obejmie uczniów szkół gimna-

zjalnych i licealnych ze szkół na terenie Puszczykowa, miesz-
kańców naszego miasta oraz punkty sprzedaży alkoholu. 
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Puszczykowa o wy-
pełnienie ankiety internetowej pod niżej podanym adresem: 
https://goo.gl/iUq9fa.                                                     red

OgłOszeNIe BUrMIstrza MIasta PUszCzyKOwa
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką 
wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12. 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. 
U. z 2016r, poz. 778 ze zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Puszczykowa Uchwały Nr 146/16/VII  
z dnia 27 września 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, 
ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12.

Zgodnie z ustawą o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego - wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podle-
śna 4, 62-040 Puszczykowo w terminie do dnia 9.12.2016 r. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z ww. ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku – uwagi i wnioski do sporządzenia prognozy oddzia-
ływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być składane w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Miejski w Puszczykowie lub za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 
września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r, poz. 262 ze zmianami) – do Urzędu  Miejskiego w Puszczy-
kowie ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo do dnia 9.12.2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i 
adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

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

  BUrMIstrz MIasta PUszCzyKOwa

BIBLIOTECZNA STRONA INTERNETOWA
Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz CAK w Puszczykowie informuje, że strona 

internetowa już działa. Znajdą ją Państwo pod adresem http://www.biblioteka.iq.pl. 
Przypominamy też, że Biblioteka ma swój profil na serwisie społecznościowym Facebook: 

Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie. 
Jest to profil publiczny i przeglądać go można nawet jeśli nie posiada się własnego konta. 

Zachęcamy do korzystania z tych źródeł informacji.

ANKIETA INTERNETOWA MOPS
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OgłOszeNIe BUrMIstrza MIasta PUszCzyKOwa
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: dworcowa, Kościuszki, solskiego i terenu 
PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 – etap a. 

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) (w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 października 2010 r.) w związku  
z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. Nr 130, poz. 871), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.  
z 2016, poz. 353) oraz uchwały Nr 179/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmienionej uchwa-
łą Nr 154/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 4 października 2016 r. 

zawiadamiam: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb 
Niwka, ark. 2, 3 – etap A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3.11.2016 r. do 2.12.2016 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 ww. 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 10.11.2016 
r. o godz. 15:00 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 22.12.2016 r.

Zgodnie z ww. 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 konieczności 
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 termi-
nie do dnia 22.12.2016 r.

BUrMIstrz MIasta PUszCzyKOwa

MIASTO UPORZĄdKUJE STARY CMENTARZ 

Urząd Miejski w Puszczykowie przystępuje do 
rekultywacji, uporządkowania  

i zagospodarowania terenu byłego cmentarza 
ewangelickiego w Puszczykowie przy ulicy Parkowej, 
będącego własnością Miasta Puszczykowa. 

W ramach tych działań zakończono już prace wstępnego 
polegające na określeniu liczby i ustaleniu gatunków i roz-
mieszczenia drzew. 

Burmistrz Puszczykowa uzyskał pozytywną opinię doty-
czącą zagospodarowania terenu od Konsystorza Kościoła 
Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce. W I etapie prac 
Urząd Miejski zleci oczyszczanie terenu z samosiejek i usu-
nięcie roślinności pokrywającej groby w celu ustalenia orien-
tacyjnej liczby pochówków na cmentarzu. Działania te muszą 
zostać wykonane, ponieważ nie ma w tej sprawie informacji 
ze strony Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Poznaniu, 
będącej następcą prawnym parafii w Krośnie koło Mosiny, 

która była właścicielem i administratorem cmentarza przy 
ulicy Parkowej.                                        waldemar luther
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Budowa ulicy ZacisZe ZakońcZona
Firma Bruk Pol z Piasków koło Gostynia zakończyła 
budowę ulicy Zacisze w Puszczykowie. W ramach robót 
wykonawca wybudował nową drogę, która pełni funkcję 
pieszo-jezdni. W zakres prac weszła także  budowa 
zjazdów do posesji. Inwestycja została zrealizowana na 
całym odcinku ul. Zacisze, czyli na ok. 70 metrach. 
W zakres prac wchodziła również regulacja istniejących 
wpustów tak, aby sprawnie odprowadzały wody 
opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Odwodnienie tej ulicy wykorzystuje system 
odprowadzający wody opadowe do studni wpustowych, 
zlokalizowanych w pobliskiej ulicy Piaskowej.         red

Barierki dla BeZpiecZeństwa
W dwóch miejscach na ulicy Czarnieckiego zainstalowano 
barierki oddzialające chodniki od jezdni. Barierki 
zamontowano na łuku ulicy, na jej skrzyżowaniu z ulicą 
Jarosławską. W tym miejscu poszerzono także chodnik,  
a w innym miejscu go przedłużono. Kolejne barierki 
ustawiono natomiast przy Przedszkolu Czarodziejski 
Zamek. Także tam zostały one zamontowane w pobliżu 
przejśc dla pieszych na zakręcie ulicy. W planach jest także 
remont chodnika na ulicy Piaskowej. Na pozwolenie na 
rozpoczęcie realizacji czeka natomiast budowa oświetlenia 
ścieżki od ul. Libelta do Jarosławskiej oraz ul. Reja.     red

wyremontowali komisariat
Zakończyła się termomodernizacja budynku Komisariatu 
Policji w Puszczykowie. Podczas prac wykonano również 
docieplenie stropodachu. Ponadto wymieniono 12 okien,  
drzwi zewnętrzne i zamontowano dwie nowe bramy. 
Wykonawca musiał także rozebrać istniejącą kotłownię 
gazową oraz wykonać nową, także gazową. W zakres prac 
weszła ponadto wymiana instalacji centralnego ogrzewania 
wraz z grzejnikami. Przedmiot zamówienia obejmował też 
remont pomieszczeń sanitarnych wewnątrz budynku. 
Całkowity koszt prac to blisko 300 tys. zł.                       red

BeZpiecZne prZejście pod torami
W ramach prac związanych z modernizacją magistrali 
kolejowej E59 na odcinku Czempiń – Poznań powstanie 
także przejście podziemne pod torami kolejowymi, które 
połączy ulice: Mickiewicza i Kopernika w Puszczykowie.  
Z przejścia będą mogli korzystać piesi i rowerzyści. 
Aktualnie w ramach tej inwestycji w naszym mieście prace 
prowadzone są na całej długości torów przebiegających 
przez Puszczykowo oraz na obu dworcach kolejowych. 
Niestety związane jest to z dużymi utrudnieniami w ruchu, 
ponieważ od kilku tygodni przejazd na ul. Poznańskiej jest 
zamknięty. W naszym mieście trwa również montaż 
ekranów akustycznych.                                                red
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Tradycyjnie 1 listopada na ulicach przy puszczykowskim cmentarzu zostanie zmieniona organizacja ruchu. 
Zmiany wprowadzone zostaną w celu usprawnienia ruchu w pobliżu nekropolii. dzięki nim m.in. 

wygospodarowane zostaną dodatkowe miejsca parkingowe. 

Przypominamy kierowcom, aby w tym dniu zwracali 
uwagę na znaki drogowe i nie jeździli na pamięć. Tradycyjnie 
1 listopada w rejonie cmentarza zorganizowane zostaną ob-
jazdy. Do godziny 16. ul. Poznańska, od ul. Wysokiej do ron-
da, będzie ulicą jednokierunkową. Podobnie jak ulice: Parko-
wa, Wydmowa, Przyszkolna. 

Z ul. Poznańskiej z ruchu wyłączona zostanie część jezd-
ni prowadząca w kierunku Poznania. Na wyłączonym z ruchu 
odcinku zorganizowany zostanie parking, który będzie czyn-
ny do godz. 16.00. Później zostanie tam przywrócony ruch. 
Dlatego kierowcy powinni odjechać z tego tymczasowego 
parkingu przed godz. 16. 

Nie będzie można zatrzymywać się i parkować na  
ul. Przyszkolnej za parkingiem przy przedszkolu aż do  
ul. Piaskowej. Zmiana ta ma na celu umożliwienie kierow-
com płynne wyjechanie w kierunku Poznania i Mosiny. Straż 
Miejska prosi, aby kierowcy zwracali uwagę na oznaczenia 
zmienia–jące ruch oraz funkcjonariuszy kierujących ruchem.

 – Mieszkańców Puszczykowa, którzy mieszkają blisko  
i mogą dojść do cmentarza pieszo, proszę o zostawienie auta 
w domach. Proszę również kierowców, aby nie zastawiali 
swoimi pojazdami ul. Piaskowej, ponieważ tamtędy kursują 
autobusy komunikacji publicznej dowożące gości do puszczy-
kowskiej nekropolii. Pozostawione samochody mogą więc 
zatarasować przejazd busom a nawet uniemożliwić przejazd 
– prosi Dariusz Borowski, komendant Straży Miejskiej  
w Puszczykowie. 

Podobnie jak w ubiegłym roku, 1 listopada przed głów-
nym wejściem na cmentarz zostanie wyznaczone miejsce,  
w które będzie można podjechać samochodem, aby podwieźć 
osoby starsze albo mające problemy z poruszaniem. Nie bę-
dzie tam można jednak parkować, a tylko zatrzymać się  
w celu wysadzenia podwożonej osoby. 

Wzorem lat ubiegłych strażnikom miejskim będą poma-
gać policjanci z Komisariatu Policji w Puszczykowie i stra-
żacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.    red 

OdesZLi

  data ur.  data zg.
Adamowicz Stanisław Bronisław 12 XI 1948 5 IX 2016
Chudzińska Stanisława 18 III 1924 15 IX 2016

  data ur.  data zg.
Rak Piotr  21 IX 1946 19 VIII 2016
Beszterda Maria Leokadia 8 XII 1946 2 IX 2016 

ORGANIZACJA RUCHU W POBLIżU CMENTARZA W PUSZCZYKOWIE
W dNIU 1 XI 2016 R. , Od GOdZ. 8.00 dO 16.00
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Metoda wykonywania ulic metodą Geo Stab polega na 
jednoczesnym przemieszaniu rodzimego gruntu ze specjalną 
mieszanką konstrukcyjną, jego nawodnieniu i utwardzeniu. 
Wszystko odbywa się jednocześnie przy użyciu specjalistycz-
nego sprzętu. Tak przygotowana nawierzchnia jest następnie 
utwardzana walcami w celu ostatecznej stabilizacji. 

Nawierzchnia drogi podczas procesu utwardzania w tej 
technologii jest wyrównywana, profilowana, nawadniana  
i zagęszczana bez konieczności wykonywania podbudowy  
i wymiany gruntu. Na tak wykonaną drogę można dodatkowo 
nanieść bitumiczną warstwę ścieralną lub wykorzystać ją jako 
podbudowę drogi o nawierzchni z kostki typu poz-bruk, czę-
sto wykonywanej w Puszczykowie.                                 red

NOWATORSKA METOdA NA UL. JAłOWCOWEJ
Ulica Jałowcowa w Puszczykowie została utwardzona w nowej, holenderskiej technologii Geo Stab.  

W naszym kraju metoda ta została zastosowana w niewielu miejscach. W Holandii jest zdecydowanie 
bardziej popularna. 

Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 wkroczyła w kolejny 
etap. Po wylaniu fundamentów, wmurowaniu kamienia węgielnego, ekipy firmy Skanska przystąpiły do 

wznoszenia murów, tej pierwszej w Puszczykowie sali sportowo-widowiskowej. 

Budynek nowej hali sportowo-widowiskowej wznoszony 
jest w miejscu, gdzie wcześniej funkcjonowała stara sala gim-
nastyczna. Rozebrano ją, ponieważ jej zły stan techniczny nie 
pozwalał na dalsze, bezpieczne użytkowanie. Poza tym, sala 
była mała, a jej parametry uniemożliwiały organizowanie ja-
kichkolwiek rozgrywek w siatkówkę, czy piłkę koszykową, 
nawet na poziomie międzyszkolnym. 

Nowy obiekt będzie spełniał wszystkie wymagania nie-
zbędne do organizowania rozgrywek w piłkę siatkową, ręczną 
i koszykówkę nie tylko na poziomie międzyszkolnym, ale na-
wet międzynarodowym. Obiekt będzie wykorzystywany przede 
wszystkim przez uczniów i gimnazjalistów do zajęć z wycho-
wania fizycznego. Sala będzie wyposażona w główne boisko  

 

o wymiarach 44x24 m. Podczas zajęć będzie można podzielić 
dużą płytę na trzy mniejsze boiska. W hali będzie także salka 
do gimnastyki. Znajdzie się tam również sala konferencyjna. 

Nowa hala będzie pełniła jeszcze jedną rolę. Jej nagłośnie-
nie, rozwiązania akustyczne i widownia na około 300 osób 
umożliwią organizację imprez kulturalnych, w tym koncertów, 
przedstawień teatralnych i dużych imprez szkolnych np. rozpo–
częcia i zakończenia roku szkolnego.

Zgodnie z umową oddanie obiektu do użytku zaplanowane 
jest do końca 2017 roku.                                red

ROSNĄ MURY NOWEJ HALI SPORTOWEJ
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Od kilku lat w październiku w Polsce obchodzony jest 
Dzień Drzewa. W ramach tego święta prowadzona jest akcja 
sadzenia drzew oraz towarzyszy jej program edukacji ekolo-
gicznej. Poprzez zabawę, wspólne dbanie o najbliższe otocze-
nie oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju uczy-
my dzieci odpowiedzialności za przyszłość w jakiej przyjdzie 
im żyć. W dniach poprzedzających Święto Drzewa we 
wszystkich grupach odbyły się zajęcia związane z tematyką 
drzewa i ochrony przyrody, podsumowaniem działań eduka-
cyjnych był wernisaż prac plastycznych dzieci.

W piątek, 13 października pojawili się znamienici goście 
– Andrzej Balcerek Burmistrz Miasta Puszczykowa oraz le-
śnik z Nadleśnictwa Babki, który przywiózł dzieciom dęby 
szypułkowe. Po krótkiej pogadance o lesie i jego mieszkań-
cach, nastąpił uroczysty moment wkopania drzewka – Dębu 
Przyjaźni, bo takie imię wybrały dzieci – którego dokonał  
A. Balcerek. Burmistrz życzył również przedszkolakom, by 
po opuszczeniu murów naszego przedszkola mogły w następ-
nych latach obserwować wzrost drzewka i już jako dorośli 
mieszkańcy naszego miasta, wspominać beztroski czas spę-
dzony u „Leśnych Przyjaciół”. Serdecznie dziękujemy sza–

nownym gościom za przybycie na tę uroczystość.
Wszystkich zainteresowanych życiem naszej społeczności 

przedszkolnej zapraszamy do odwiedzenia naszej strony in-
ternetowej: www.lesniprzyjaciele.przedszkolowo.pl

Informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejsca-
mi w grupie dzieci 2-3-latków oraz 5-6-latków.

                                                         Joanna górczyńska

NA JUBILEUSZ POSAdZILI dRZEWO
W  tym roku dzień drzewa nabrał dla Niepublicznego Przedszkola nr 3 „Leśni Przyjaciele” w Puszczykowie 

szczególnego znaczenia – jest to bowiem rok jubileuszowy dla tej placówki, rok w którym obchodzi ona 
40-lecie działalności.

O godzinie 9:30 wszyscy zebrali się przed szkołą. O dzi-
wo, przybyli prawie sami chłopcy oraz  ja.

Po kwadransie wyruszyliśmy w drogę. Jechaliśmy ścieżką 
rowerową  przez przepiękny las, wzdłuż drogi nazywanej po-
tocznie „Grajzerówką” - aż do Jeziora Góreckiego.

Zatrzymaliśmy się tam na postój i wśród lasów, nad brze–
giem jeziora, zjedliśmy drugie śniadanie, po czym  wyruszy-
liśmy dalej. Mieliśmy też „chrzest” turysty… Przed nami 
były schody pod górę, które miały ze sto stopni. Żeby zostać 
prawdziwym turystą, trzeba było wnieść po nich swój rower. 
I tak zostałam prawdziwą turystką.

Leśnymi ścieżkami przemierzyliśmy dookoła całe jezioro 
i kiedy właśnie dojeżdżaliśmy do końca, usłyszeliśmy, że 
ktoś krzyczy, że pękł łańcuch jednego z rowerów. Myślałam, 
że to już koniec i nie pojedziemy dalej, ale wpadliśmy na 
pomysł, aby spiąć dwa rowery razem i w ten sposób – mogli-
śmy jechać dalej.

Pojechaliśmy powolutku, zmieniając się przy każdym po-
stoju – wprost do szkoły. 

Dziękujemy nauczycielom za chęć spędzania z nami swo-
ich wolnych chwil. Niecierpliwie czekamy na nastęny rajd!

 Napisała N.B. kl.1B

ROWEROWA WYCIECZKA KOłA TURYSTYCZNEGO
24 września młodzież z Gimnazjum nr 2 wsiadła na rowery i wyruszyła na rajd rowerowy nad Jezioro 

Góreckie. Wycieczkę zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego w ramach koła turystycznego.
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11 października br. w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Adama Mickiewicza zorganizowano spotkanie dzie-

ci z klasy pierwszej poświęcone bezpieczeństwu w ruchu 
drogowym i przepisom przeciwpożarowym. W obecności 
burmistrza Puszczykowa Andrzeja Balcerka, pan Dariusz Fle-
ischer ze Starostwa Powiatowego wraz z funkcjonariuszami 
Policji oraz Straży Pożarnej przeprowadzili zajęcia edukacyj-
ne, podczas których pierwszoklasiści otrzymali kamizelki 
odblaskowe oraz kolorowanki. Działania te mają na celu po
prawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza wśród-
najmłodszych mieszkańców naszego miasta.                   red

KAMIZELKI OdBLASKOWE
dLA PIERWSZAKóW

 Nauczyciele naszej szkoły uczestniczą w szkoleniach ję-
zykowych w Wielkiej Brytanii i na Malcie oraz w szkole-
niach metodycznych w Wielkiej Brytanii.

W sierpniu 2016 r. nauczyciele języka angielskiego panie: 
Danuta Zawadzka i Zuzanna Kuc wzięli udział w dwutygo-
dniowym kursie metodycznym LEARNING TO LEARN 
zorganizowanym w Richard Language College w Bournemo-
uth w Anglii. Program tego kursu był niezwykle bogaty  
i obejmował szereg zagadnień dotyczących technik uczenia 
się w XXI wieku. Motywowanie ucznia do podejmowania 
wyzwań, podnoszenie jego samooceny, a także pomaganie 
mu w rozwijaniu umiejętności samodzielnego uczenia się – to 
tylko niektóre z zagadnień omawianych na szkoleniu. Uczest-
nicy kursu nie tylko podnieśli swe kwalifikacje zawodowe, 
ale także nawiązali nowe kontakty z międzynarodowym śro-
dowiskiem nauczycieli.                                                          red

Zespół Szkół w Puszczykowie jest beneficjentem programu ZAGRANICZNA MOBILNOśĆ KAdRY EdUKACJI 
SZKOLNEJ w ramach unijnego programu Erasmus +.

JAK UCZYĆ JęZYKA ANGIELSKIEGO W XXI WIEKU

dZień Baniek mydlanych w jedynce 
23 września klasy 0a i 0b wraz ze swoimi 
wychowawczyniami obchodziły dzień baniek mydlanych. 
W związku z tym, dzieci wraz z nauczycielkami wybrały 
się na boisko szkolne, by odpowiednio uczcić ten dzień. 
Wszystkie dzieci miały przy sobie zestawy do robienia 
mydlanych baniek i w tym samym czasie dmuchały, 
wypuszczając bańki mydlane w powietrze. Były to  
zarazem świetne ćwiczenia oddechowe istotne w terapii 
logopedycznej. Pomagają one zapobiegać wszelkiego 
rodzaju wadom wymowy i niewłaściwemu ukształtowaniu 
aparatu artykulacyjnego.
                                                              Agnieszka Sibilak 
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Miło było nam gościć po wakacyjnej przerwie studentów, 
którzy od samego początku istnienia Akademii korzystają  

INAUGURACJA AKAdEMII SENIORA 
W październiku wznowiła swoją działalność Akademia Seniora, prowadzona przez Bibliotekę Miejską im. 

M. Musierowicz CAK w Puszczykowie. Inauguracja roku odbyła się 3 października, w budynku Centrum 
Animacji Kultury, gdzie w ciągu roku odbywa się większość zajęć oraz warsztatów. 

z jej oferty. Szczególnie cieszymy się z przybycia nowych 
osób, które dołączyły do grona stałych słuchaczy. Podczas 
inauguracji można było wysłuchać wykładu prof. dr hab. Hen-
ryka Mruka „Rola seniora w mieście”.Spotkał się on  
z dużym zainteresowaniem naszych bardzo aktywnych stu-
dentów. Pierwszemu powakacyjnemu spotkaniu towarzyszyło 
również otwarcie wystawy uczestników warsztatów fotogra-
ficznych prowadzonych przez pana Włodzimierza Kowaliń-
skiego w ramach Akademii Seniora. Wspaniałe zdjęcia nasze-
go miasta i okolic można jeszcze podziwiać w holu budynku 
CAK. Wszystkim uczestnikom Akademii Seniora życzymy 
owocnej pracy w nowym roku akademickim!        BMCaK

Aniela Jackowiak urodziła się 6 października 1916 r. 
w Brzeźnie koło Kostrzyna Wlkp. Pochodzi z długo-

wiecznej rodziny. Miała dziesięcioro rodzeństwa, z którego 
do dzisiaj żyje najmłodsza – 94 letnia siostra. W roku 1936 
Pani Aniela wyszła za mąż za Adama Jackowiaka i wtedy 
zamieszkali w Czerniejewie. Po wojnie, w roku 1948 prze-
nieśli się do Puszczykowa, gdzie mąż pani Anieli prowadził 
warsztat mechaniczny. W roku 1992 Pani Aniela owdowiała. 
Jubilatka nie pracowała zawodowo, zajmowała się domem  
i wychowywaniem dzieci.

Urodziła sześcioro dzieci, z których czworo dożyło wieku
 dojrzałego – trzej synowie i najmłodsza córka. Doczekała  
9 wnuków, 11 prawnuków i troje praprawnucząt.

100 LAT PANI ANIELI 
JACKOWIAK

Jubilatka przez całe życie chętnie wspomagała swoją naj-
bliższą rodzinę, najbardziej córkę, z którą mieszka. Zawsze 
była i nadal jest osobą cierpliwą, spokojną, przyjazną i bardzo 
pogodną. Jubilatce z okazji wyjątkowego jubileuszu składa-
my najserdeczniejsze życzenia.                                        red

W dniu 30 września mieliśmy niezwykłą przyjemność go-
ścić na koncercie w Puszczykowie prawdziwą damę 

NA TAKI KONCERT CZEKALIśMY!
polskiej sceny muzycznej – panią Hannę Banaszak.Choć  
piątkowy wieczór przywitał nas pierwszym jesiennym desz-
czem i chłodną aurą, każdy ogrzał się ciepłem atmosfery jaką 
potrafiła stworzyć artystka. Zachwyciła wszystkich pięknym 
głosem, elegancją i kunsztem wykonania każdego z utworów. 
Publiczność szczerze oklaskiwała panią Banaszak oraz jej 
zespół. Szczególnie poruszające było wykonanie przez pio-
senkarkę wokalizy partii trąbki ze ścieżki dźwiękowej filmu 
„Sanchez i jego dzieci”. Niemal 10 minutowy utwór, wyma-
gający ogromnej pracy głosem, utwierdził wszystkich w prze-
konaniu, że stoi przed nami artystka najwyższej próby. Wspo-
mnienia po tak wspaniałym wydarzeniu zostaną z nami na 
długo.                                                                       BMCaK
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W październiku na parterze budynku Biblioteki Miej-
skiej można obejrzeć prace plastyczne siedmiolet-

niej Justynki Kasprzak. Ta młoda osoba przynosząc swoje 
prace na lipcową wystawę zaskoczyła nas ich ilością. Po raz 
pierwszy prace nie zmieściły się, stąd kolejna wystawa tej 
pracowitej dziewczynki. Tym razem przedstawia cykl pt. 
„Kalendarz” - autorską wizję dwunastu miesięcy pełną sko-
jarzeń wywołanych interesującym ją tematem.

Jednocześnie z Justynką prezentuje swoje prace Magda-
lena Lipińska, kolejna bardzo uzdolniona i pracowita osoba. 
Madzia pokazuje portrety znanych kompozytorów, a ich do-
pełnieniem są prace ozdobniki pasujące do czasów, w których 

PASJE MłOdYCH CZYTELNIKóW

żyły portretowane postacie.W imieniu autorek zapraszamy do 
odwiedzania Biblioteki.                                         BM CaK

Dzieci brały udział w pogadance na temat bezpieczeństwa 
na drodze poprowadzonej przez Pana Michała Goździka – 
instruktora nauki jazdy. Światowy Dzień Drzewa obchodzili-
śmy zamieniając nasze przedszkole w leśne przedszkole, 
a dzieci w małych badaczy w ramach dwujęzycznego projek-
tu edukacyjnego „Czarodziejski Las/Enchanted Forest”. Tego 
dnia wybraliśmy się na jesienną przygodę do lasu, rozwijali-
śmy dwujęzyczność, podziw dla świata natury oraz kreatyw-
ny ruch. W Dzień Edukacji Narodowej gościliśmy Teatrzyk 
Zielona Nutka z audycją muzyczną pt.: „Muzyka ze śmietni-
ka”, w ramach której przedszkolaki tworzyły instrumenty 
muzyczne z przedmiotów przeznaczonych na śmieci! 

Nasze dzieci rozwijały swoje talenty w ramach ciekawych 
zajęć dodatkowych: muzyczno-ruchowych, rzeźbiarskich, 
sportowych i tanecznych. W tym miesiącu również rozpoczę-
liśmy autorski program rozszerzonej nauki języka angielskie-
go, poprzez który stwarzamy dzieciom sprzyjające środowi-
sko do skutecznej nauki i dobrej zabawy z językiem angiel-
skim. Nasze najmłodsze dzieci zaprezentowały swe uśmiech-
nięte buzie i zdolności recytatorsko-taneczne podczas uroczy-
stego pasowania na przedszkolaka. Kolejny miesiąc 
ciekawych doświadczeń i wspaniałej zabawy czas zacząć! 
Serdecznie zapraszamy do Przedszkola Publicznego Czaro-
dziejski Zamek!

MIESIĄC Z żYCIA PRZEdSZKOLAKóW 
W Przedszkolu Publicznym Czarodziejski Zamek w Puszczykowie rozpoczęliśmy październik w rytmie 

muzyki leśnej oraz komponowaliśmy własne utwory muzyczne. 

dZień chłopca w jedynce 
30 września br. wszyscy chłopcy obchodzili swoje święto, 
czyli Dzień Chłopca. Z tej okazji świętowali również 
uczniowie Jedynki. Samorząd szkolny przygotował dla 
każdego chłopca z klas 0-3 słodką niespodziankę  
i kolorowankę. W związku ze świętem opiekunowie 
samorządu szkolnego przeprowadzili również 
okolicznościowy apel. Z każdej klasy wybrany został jeden 
chłopiec, reprezentujący ją, jako najlepszy sportowiec, 
który pokazywał swoje umiejętności w uprawianej przez 
siebie dyscyplinie sportu. Na zakończenie apelu klasowi 
sportowcy przeprowadzili krótki trening, w którym brały 
udział wszystkie dzieci obecne na apelu. Wszyscy 
świetnie się bawili i chętnie nagradzali swoich kolegów 
oklaskami. Raz jeszcze życzymy wam chłopaki 
wszystkiego naj, naj!                             Agnieszka Sibilak
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krOnika pZerii

W pierwszym dniu naszej wyprawy zatrzymaliśmy się  
w Krakowie. Zwiedziliśmy Katedrę Wawelską, zobaczyliśmy 
Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie i Muzeum Katedralne. 

Po wyczerpującym dniu, dotarliśmy do bazy noclegowej 
w agroturystyce „U Zosi” w Pyzówce. Pobyt umilała nam 
kapela góralska. Kolejnym etapem wyprawy był dojazd do 
Zakopanego i dojście do Morskiego Oka. Dla wielu seniorów 
dojście do celu było nie lada wyzwaniem. Wysiłek nagrodzi-
ły piękne widoki na okoliczne góry i samego jeziora. 

Następnym celem naszej wyprawy była Niedzica i Jezio-
ro Czorsztyńskie. W Łopusznej zwiedziliśmy Dwór Tetmaje-
rów i Dom Pamięci ks. prof. Józefa Tetmajera. Podziwialiśmy 
piękne krajobrazy na trasie do małej miejscowości, zwanej 
Dębno Podhalańskie, a w niej XV-wieczny gotycki kościół 
drewniany, wpisany na listę światowego dziedzictwa kultu-
rowego UNESCO. Zwiedzaliśmy Sanktuaria na Krzeptów-
kach w Zakopanym i Ludźmierzu, kapliczkę w stylu zako-
piańskim na Jaszczurówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. 

Jadąc wzdłuż Dunajca do Szczawnicy Zdroju, podziwia-
liśmy piękno Pienińskich gór z Trzema Koronami. Zatrzyma-
liśmy się też w Nowym Sączu, gdzie zwiedziliśmy „Mia-
steczko Galicyjskie”, będące repliką zabudowy przyrynkowej 
z końca XIX w. 

Piąty dzień był czasem powrotu do codzienności, ale po 
drodze zatrzymaliśmy się w Częstochowie na Jasnej Górze. 

Do domu wróciliśmy w późnych godzinach wieczornych 
pełni wrażeń i niezwykłych przeżyć. Odbudowaliśmy wiarę  
w nasze możliwości i siły. Żegnaliśmy się, dziękując sobie za 
wspólnie spędzony czas. 

Dziękujemy Burmistrzowi Miasta za dofinansowanie wy-
jazdu, a kierowcy, panu Jackowi, za doskonałą i bezpieczną 
jazdę.

ewa Palm-drobnik 
Przewodnicząca Komisji Kultury    

                                  i zagospodarowania wolnego Czasu

NA TRASIE CZęSTOCHOWA, KRAKóW I ZAKOPANE  
Kraków, Zakopane i Częstochowa to tylko niektóre ze znanych miejsc, które odwiedziła 50. osobowa grupa 

puszczykowskich seniorów podczas 5. dniowego wyjazdu zorganizowanego przez PZERiI w dniach 19 do 
23 września br.

15 października 2016 r. PZERiI z Puszczykowa zorgani-
zował wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu. 

Seniorzy obejrzeli musical „Zakonnica w przebraniu”, zreali-
zowany na podstawie znanego filmu z 1992 roku z Whoopi 
Goldberg w roli głównej. Już w zapowiedzi wyjazdu (Komuni-
katy PZERiI w Echu Puszczykowa, wydanie sierpniowe nr 8), 
można było zapoznać się z krótkim opisem tego spektaklu. 

Teatr Muzyczny zafundował nam musical z prawdziwego 
zdarzenia! Było tam wszystko, co prawdziwy musicalowy hit 
mieć powinien: przepiękne głosy, kapitalnie zaśpiewane son-
gi, komizm połączony z liryką, oprawa scenograficzna i ko-
stiumowa. Blisko trzygodzinne show nie pozwalało na choć-
by najkrótszy moment nudy. Dynamicznie zmieniające się 

tło, stroje jakich nie powstydziłby się Broadway, oprawa 
muzyczna, światło i przede wszystkim aktorzy.

Reżyserem spektaklu, a także autorem przekładu tekstu  
wg oryginalnego scenariusza jest Jacek Mikołajczyk. Wyszli-
śmy ze spektaklu zainspirowani jego duchem, w kapitalnych 
humorach. Miło było popatrzeć na rozjaśnione uśmiechem 
twarze naszych Seniorek. 

Obejrzenie tego spektaklu było możliwe dzięki dotacjom  
Burmistrza Miasta na rzecz działalności kulturalnej dla ludzi 
starszych oraz z dotacji własnych Oddziału Rejonowego 
PZERiI. 

Nina Kubzdela
sekretarz zarządu PzeriI

ZAKONNICA W PRZEBRANIU 

             
Z okazji światowego dnia Seniora, Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Ren-

cistów i Inwalidów w Puszczykowie zaprasza swoich członków w dniu 9 listopada br. na spotkanie w sali 
Jana Pawła II, przy kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykówku.

Spotkanie poprzedzi Msza św. o godz. 13-tej.                                                                             Zarząd PZERiI
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Viktor to dwukrotny mistrz Polski salsy w parach, mistrz 
Polski salsy solo, wicemistrz świata salsy solo w Austrii, 
Dwukrotny zwycięzca na Primavera Salsa Open w kategorii 
Rueada de Casino, oraz Zwycięzca Głównej Nagrody Grand 
Prix. Urodzony w Santiago de Chile, gdzie poznawał i dosko-
nalił techniki tańców latynoamerykańskich jest absolwentem 
Universidad Central de Chile, pobierał lekcje u Pedro Bacho 
Vergara, Kiko Pate, Carlosa Valenzuela. Przez wiele lat był 
uczestnikiem różnych Festiwali Tanecznych na całym świe-
cie, między innymi: I-Lan International Festival Taiwan, Fe-
stival de Caruaru Brasil, Festival de Takuare’e Paragwaj, San 
Francisco Dance Festival USA, Danza en Santa Fe Argenty-
na, Encuentro de Danzas de Maracibo Wenezuela, Asia-Paci-
fic Economic Cooperation APEC Santiago de Chile. 

Viktor Baeza od kilku lat mieszka w Polsce, jest współza-
łożycielem i głównym choreografem Formacji Tanecznej 
Salsa Bar. 

Na zajęcia z Viktorem Sportoteka zaprasza zarówno dzie-
ci, młodzież, jak i dorosłych. Odbywają się one w każdą so–

Już od września w Sportotece w Puszczykowie 
można uczestniczyć w zajęciach z licencjonowanym 

instruktorem Zumby, fitness, tancerzem, 
choreografem, muzykiem i jurorem Viktorem Baezą. 

ZUMBA Z MISTRZOWSKIM VIKTOREM BEAZĄ

botę w następujących godzinach:
12.00 – latono Kids (dla dzieci w wieku 7-13 lat)
13.00 – latino solo
14.00 – latino w parach.                                         a.g.  

JESIENNY KONKURS PLASTYCZNY
10 października obchodziliśmy światowy dzień drzewa. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest ich 

sąsiedztwo.

Ale czy wiedzieli Państwo, że już jedna dorosła sosna 
zaspokaja zapotrzebowanie na tlen dla trzech osób? A prze-
cież sosna to gatunek dominujący w naszym otoczeniu.  
W granicach miasta wyznaczono nawet obszar ochrony ści-
słej „Nadwarciański Bór Sosnowy”. Z okazji wspomnianego 
wyżej święta oraz, aby uhonorować naszych roślinnych 
sprzymierzeńców, Centrum EkoInfo postanowiło zorganizo-
wać konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym  
i uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Temat to właśnie 
Światowy Dzień Drzewa, ale można go interpretować dowol-
nie. Jedynym wymogiem jest wykonanie prac w formacie A4, 
kredkami w oprawie drewnianej (tzw. ołówkowe) – bo prze– 

cież oprócz tlenu drzewa dostarczają nam też drewna! Na 
prace czekamy do dnia 12 listopada (włącznie) w siedzibie 
Centrum EkoInfo w budynku nastawni PKP przy stacji Pusz-
czykowo. Oczywiście dla zwycięzców przewidziano nagrody. 
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest w Centrum. 
Wszystkie dzieci zachęcamy do udziału!

                                                              anna Polaszczyk

WYDAWCA: URZĄD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE; ADRES REDAKCJI: UL. PODLEŚNA 4. Tel. 61 813 32 25, 61 898 37 00, e-mail: um@puszczykowo.pl www.puszczykowo.pl;
REDAKTOR NACZELNY: BOGDAN LEWICKI, echo@puszczykowo.pl; WSPÓŁPRACA: MACIEJ DETTLAFF, AGNIESZKA GŁOWACKA-BARTKOWIAK, AGNIESZKA HAHUŁA, JOANNA 
HEJNOWICZ, JANINA KOZEŃSKA, REMIGIUSZ MOTYCKI, KATARZYNA NOWAK-ŚRONEK, MAGDALENA PŁACHTA, EWA RYBACKA, ALINA STEMPNIAK, KATARZYNA SZYKULSKA, 
BEATA WITCZAK. 
SKŁAD TEKSTÓW, KOREKTA: REDAKCJA. DRUK: 3100 EGZ.
Na teksty czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów dostarczanych materiałów. 
Anonimów nie publikujemy. Autor tekstu ma prawo zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.



informacje

www.puszczykowo.plEcho Puszczykowa20 październik 2016

Pomimo niewielkiej frekwencji czas został w pełni spożyt-
kowany: wymieniliśmy się informacjami, oczekiwaniami, po-
jawiły się nowe pomysły, określiliśmy płaszczyzny współpracy, 
a przede wszystkim odnowiliśmy kontakt po przerwie wakacyj-
nej. Za udział w spotkaniach wszystkim jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy. Przy okazji przypominamy, że w dalszym ciągu 
trwa nabór dzieci do poszczególnych grup wiekowych. 

W ramach październikowych zajęć wybraliśmy się na wy-
cieczkę do muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.  
W ten sposób przenieśliśmy się na chwilę w ciepłe rejony 
naszej planety i powspominaliśmy letnie dni. Rozbudziliśmy 
naszą wyobraźnię, ciekawość świata i tęsknotę za dalekimi 
podróżami, do ciekawych, tajemniczych miejsc. Zdobyliśmy 
także wiele nowych, interesujących wiadomości. Postanowi-
liśmy też zapoznać się z komunikacją miejską Puszczykowa. 
Nauczyliśmy się jak odczytywać rozkłady jazdy autobusów  
i pociągów oraz jak kupić właściwy bilet. Zwieńczeniem na-
szej nauki było zapoznanie się z rozkładem jazdy bezpłatnej 
linii autobusowej oraz przejazd całą trasą po Puszczykowie. 

Poza tym, jesień ze swoją feerią barw zachęcała nas do 
różnorodnych działań plastycznych: robiliśmy piękne papie–

Jesień w KLUBIE PUSZCZA przebiega bardzo intensywnie zarówno dla dzieci, jak i dla kadry. 
Zorganizowaliśmy dwa spotkania: dla rodziców naszych podopiecznych oraz nauczycieli puszczykowskich 

szkół.

JESIENNE POPOłUdNIA W KLUBIE PUSZCZA

Z racji prowadzonej przez siebie działalności sportowej 
ograniczę się do przybliżenia państwu ogromnych korzyści 
wynikających z uprawiania sportu. 

Dobrze prowadzone treningi (ogromna rola trenera czy 
instruktora) rozwijają sprawność psychomotoryczną, dającą 
podwaliny pod zdrowe i udane życie. Trening nie jest wcale 
łatwą formą spędzania wolnego czasu, ma on swoje czasowe 
ramy, zadnia do zrealizowania uczy porządku i sumienności,  
a także współpracy w grupie oraz higienicznego trybu życia. 
Uczy też wytrwałości, gdyż efekty pracy przychodzą często 
po wielu miesiącach a nawet latach ćwiczeń. Jeżeli młody 
człowiek wytrwa w tej żmudnej codziennej pracy to w przy-
szłości sam zbierze jej efekty i tu ogromna rola rodziców, by 
zachęcać, wspierać i utwierdzać w konieczności ponoszenia 
takich wyrzeczeń. Tak naprawdę niewielu to potrafi, więc 
często młodzież wykrusza sie nie dopingowana przez swoich 
najbliższych w swojej ponad 30-letniej pracy trenerskiej wie-
lokrotnie widziałem młodych zdolnych sportowców, którzy 

gdzieś tam rozmywali się na przestrzeni lat. Niewielu bo– 
wiem potrafi godzić ciężki trening z przyjemnościami dnia 
codziennego. Pozostają najwytrwalsi, niestety jest ich niewie-
lu. Nie chodzi mi tylko o medale i tytuły. Proszę mi wierzyć, 
że codzienny ruch przez długie lata pozwoli spokojnie spoj-
rzeć na jesień naszego życia. Tak więc warto uczyć (najlepiej 
na własnym przykładzie) dbałości o kondycję już od naj-
młodszych lat.

Na zakończenie poruszę problem kar i nagród w wycho-
waniu. Wielu rodziców stosuje metodę nie puszczania na do-
datkowe zajęcia jako karę za złe wyniki w nauce. Te dodat-
kowe zajęcia składają się na nasze życie i w równym stopniu 
uczą jak funkcjonować w świecie nas otaczającym. Może 
więc lepiej ograniczyć dzieciom inne „uciechy”, które tylko 
wydają się rozwijające, jednak tak naprawdę nimi nie są. Ale 
o tym być może w następnym felietonie. Ze sportowym po-
zdrowieniem! 

                                        robert sokół, Ośrodek Impuls.  

rowe parasolki, projektowaliśmy jesienne drzewo, tworzyli-
śmy kompozycje z kolorowych liści, szyszek, gałęzi, żołędzi, 
buczyny, itp., bawiliśmy się koralikami i klejem magikiem  
i nadaliśmy drugie życie starym płytom kompaktowym.

Kolejny raz organizujemy zbiórkę orzechów dla niedź-
wiedzi z poznańskiego nowego zoo. Wszystkie osoby, które 
chcą przekazać orzechy zapraszamy od poniedziałku do piąt-
ku od 14.00 do 18.00 do KLUBU PUSZCZA przy ul. Wyso-
kiej 1 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Kadra KLUBU PUSZCZA nie zapomniała też o miesz-
kańcach miasta. 7.11.2016 r. w godzinach 18.00-19.00 do sal 
świetlicy zapraszamy wszystkie chętne kobiety na kolejne 
spotkanie z cyklu Zajęć Twórczych. Tym razem tematem 
przewodnim będą techniki relaksacyjne, będziemy także two-
rzyć mandale. Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 15 zł. 
Całkowity dochód z warsztatów przeznaczony będzie na 
działalność „KLUBU PUSZCZA”. Więcej informacji mogą 
Państwo znaleźć na „Blogu dla Puszczykowa”, ulotkach, Fa-
cebooku oraz pod nr tel. 530 829 850. 

Kierownik KlUBU PUszCza 
Justyna walkowiak

SPORT UCZY TEż WYTRWAłOśCI
Jesień prawie wszystkim rodzicom kojarzy się z początkiem roku szkolnego, a ten z edukacją naszego 

młodego pokolenia. Edukacja to nie tylko nauka w szkole ale także wszelkie zajęcia pozalekcyjne 
rozwijające całe spektrum zainteresowań.
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W piątek, 23 września uczniowie SP nr 1 wyruszyli, aby  
w ramach akcji Sprzątanie Świata oczyścić swoją Małą Ojczy-
znę – Puszczykowo. Wszyscy z zapałem wzięli się do pracy  
i w mgnieniu oka napełniali worki ze śmieciami. Młodsi ko-
ledzy sprzątali tereny przy szkole, natomiast starsi udali się  
w stronę miasta i Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zaję-
cia na łonie natury służyły szczytnym celom, a w połączeniu 
z zabawą okazały się świetnym sposobem na integrację. 

W akcji „Sprzątania świata” uczestniczyli także ucznio-
wie SP nr 2. Członkowie szkolnego koła Małego Wolontaria-
tu wysprzątali teren boiska szkolnego. W gumowych ręka-
wiczkach wyzbierali pełen worek śmieci: plastikowych bute-
lek, woreczków i papierków. Przypominamy wszystkim 
uczniom, aby nie zapominali podczas zabawy, że należy ko-
rzystać z koszy na śmieci. 

                                            Katarzyna stachowiak, red

SPRZĄTANIE śWIATA

Problemy z dzikami wchodzącymi na posesje na terenie 
naszego miasta sygnalizowane są od wielu lat. W niektórych 
rejonach miasta, szczególnie na Starym Puszczykowie, czują 
się na tyle zadomowione i przyzwyczajone do obecności ludzi, 
że przestawały reagować na próby przepłoszenia ich przez 
mieszkańców. Zdarzają się także przypadki żerowania dzików 
w ogródkach. Znawcy zwyczajów tych zwierząt jednoznacznie 
stwierdzają, że przyczyną obecności dzików na posesjach jest 
przede wszystkim brak ogrodzeń (lub jego uszkodzenia). 
Zwierzęta przychodzą także, jeśli na ogródkach lub przydomo-
wych sadach znajdą resztki warzyw i owoców. Zwabić je tak-

że mogą nawet sterty gnijących liści, w których żerują larwy  
i pędraki, zjadane przez dziki. Jeśli posesja będzie z nich po-
sprzątana jest duże prawdopodobieństwo, że dziki tam nie wej-
dą, bo nie będzie tam dla nich nic do jedzenia. 

Puszczykowo ma podpisaną umowę z firmą, która prze-
prowadza redukcję zwierząt na podstawie pozwolenia wyda-
nego przez Starostę. Jednak, bardzo często nawet kilkukrotne  
wizyty na posesjach, na których mieszkańcy zgłaszali buszo-
wanie dzików nie kończą się redukcją. Aby oddać bezpieczny 
strzał musi być bowiem spełnionych wiele rygorystycznych 
czynników.                                                                         red 

dZIKI dO OdSTRZAłU
W tym roku Puszczykowo otrzymało ze Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu decyzje o możliwości 
odstrzału 25 dzików, które będę wchodziły na teren 
miasta. dotychczas firma, która się tym zajmuje 
odstrzeliła 19 zwierząt. Po wyczerpaniu limitu Miasto 
wystąpi o kolejne.

nie dokarmiajmy dzikich zwierząt, które 
wchodzą na teren puszczykowa. Zwierzyna le-
śna w okresie zimowym jest dokarmiana przez 
myśliwych, w specjalnie wyznaczonych do tego 
paśnikach, rozlokowanych w lasach, z dala od 
domów.  
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NOCNe zawOdy tOwarzysKIe „wędKarsKIe 
latO 2016”

Wyjazdowe zawody nocne w terminarzu imprez wędkar-
skich są zawsze przerwą w trakcie intensywnego sezonu  
i walki o punkty w klasyfikacji. To także doskonała okazja do 
integracji nowych wędkarzy, dająca możliwość odpoczynku 
nad akwenem odmiennym niż rzeka. Ich regulamin zakłada 
możliwość wędkowania wszelkimi metodami. 

Ten wyjazd obsługiwał Sławomir Mika, który swym au-
tokarem dowiózł wszystkich zapisanych na miejsce zawo-
dów, czyli do Jeżewa. Jako, że były to zawody całonocne, 
przed rozpoczęciem zjedliśmy gorącą zupę gulaszową i do-
piero po poczęstunku losowaliśmy stanowiska startowe. 
Chcąc uatrakcyjnić zmagania, zarząd zdecydował, iż każdy 
zawodnik do wagi przyniesie tylko największą, według wła-
snej oceny, rybę. 

O godzinie 18:30 zaczęliśmy zawody, które w miłej at-
mosferze trwały całą, bardzo ciepłą, noc. Ogłoszenie wyni-
ków poprzedził poranny poczęstunek przygotowany przez 
miejscową firmę, która przywiozła pokrzepiającą golonkę  
z kapustą. 

Zwycięzcą został sławomir Nowak, który złowił najwięk-
szą rybę o wadze 0,410 g (27,5 cm), obok Sławomira na po-
dium stanął Jacek gensler (0,330 gr – 26 cm), brąz w tym 
dniu przypadł grzegorzowi Barańskiemu (0,260 – 25,5 cm). 

eMeryCI I reNCIśCI tOwarzysKO 

W drugim tygodniu sierpnia spotkaliśmy się na nadwar-
ciańskiej przystani kajakowej w Puszczykówku, aby rywali-
zować w towarzyskich zawodach wędkarskich. 

Po losowaniu wszyscy udali się na swoje stanowiska.  
W zawodach rywalizowało 14 wędkarzy. Kiedy rozstrzygano 
klasyfikację, wędkarze posilali się na przystani. 

Klasyfikacja tego dnia wyglądała następująco 1. Sławo-
mir Nowak (2,490 gr.), 2. stanisław Kortus (2,060 gr.),  
3. wojciech tomaszewski (1,570 gr.). 

zaKOńCzeNIe lata – PUChar Prezesa 2016
Zawody odbyły się 4 września w miejscowości Jeżewo
Klasyfikacja: 
1. Zbyszko Sobkowiak (4,720 gr.)
2. Jan Krawczyk (4,020 gr.)
3. Przemysław Stefaniak (3,940 gr)
4. Paweł Szczepaniak (3,580 gr.)
5. Krzysztof Brzoski (3,060 gr.)
6. Michał Polowczyk (2,500 gr)
7. Jacek Gensler (2,340 gr.)
8. Kazimierz Anioła (2,280 gr)
9. Adam Przydanek (2,020 gr.)
10. Wojciech Tomaszewski (1,900 gr.)

łOwy Na draPIeżNIKa 

18 września br., pasjonaci wszelkich sposobów polowania 
na drapieżniki zjawili się w Wiórku. Nikt z 26 wędkarzy nic 
nie wiedział o terenie zawodów. Gdy wszyscy wędkarze do-
tarli na miejsce, sekretarz Adam Stefaniak odczytał listę star-
tową. Na miejsce zbiórki wybrano malownicze ostrogi tej 
części Warty. Po godz. 7 zawodnicy udali się na stanowiska, 
aby sprawdzić swe umiejętności i powalczyć o punkty oraz 
tytuł w klasyfikacji „Wędkarz roku 2016” w dyscyplinie spin-
ningowej. 

WędKARZE KOłA NR 41 PZW PUSZCZYKOWO 
Ostatnimi zawodami tego sezonu, przeprowadzonymi na wodach Warty, były zwody spinningowe, które 

odbyły się w Wiórku. Natomiast sezon spławikowy zakończyły zawody nad jeziorem Strzyżewskim.
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Warta w tym miejscu jest nieco odmienna niż w Puszczy-
kowie, przede wszystkim rzeka płynie w „drugą stronę” jest 
o wiele mniej faszyn i miejsc, gdzie drapieżniki mogą szukać 
kryjówek i miejsc do żerowania. Na dodatek nie dopisała po-
goda. Na zbiórkę, zaplanowaną na godzinę 11:30 wędkarze 
przynosili różne gatunki ryb drapieżnych, głownie szczupaki 
i okonie. Zawodnicy odpoczywali i posilali sie gulaszem  
z modrą kapustą, a komisja sędziowska debatowała nad wy-
nikami. 

Po posiłku, prezes Przemysław Stefaniak ogłosił wyniki. 
Pierwszy raz od niepamiętnych czasów zdarzyła się sytuacja, 
gdy trzech zawodników „wyłowiło” ryby o identycznej wa-
dze i o miejscu decydowała liczba ryb. Pierwsze miejsce zajął 
Kazimierz anioła (1,140 g – 11 sztuk ryb), na drugim miej-
scu uplasował się adam Przydanek (1,140 g – 10 sztuk), na 
trzecim miejscu stanął leszek Kazimierczak (1,140 –  
5 sztuk). Czwarte miejsce z wagą 1,100 gr „wyłowił” an-
drzej górniaczyk. Zawody w dyscyplinie spinningowej na 
ten rok należy zapisać już do historii, a ostateczne wyniki 
poznają Państwo na początku następnego roku.

zaKOńCzeNIe sezONU sPławIKOwegO 2016
Spławikowy sezon wędkarski zakończyły 9 października 

br. zawody nad jeziorem Strzyżewskim, nieopodal Gniezna. 

Jak zawsze frekwencja dopisała i nawet, mecz reprezentacji 
Polski z Danią, nie spowodował nadmiernych nieobecności. 
Na miejscu wędkarzy przywitała jesienna aura, siąpił deszcz, 
wszechobecna wilgoć potęgowała odczucie chłodu. O godz. 
8, po wcześniejszym losowaniu rozpoczęła się rywalizacja. 
Ryba od razu zaczęła brać, a wszyscy zawodnicy mieli już 
zdobycz w siatkach. Podczas deszczu, który trwał do godziny 
jedenastej ryba brała nad wyraz dobrze, jak na tę porę roku. 
Gdy tylko opady ustały, sytuacja się zmieniła. Brania były 
coraz rzadsze i trzeba było się bardziej wysilić, aby odnieść 
ostateczny sukces. Zawodnicy zmieniali częściej grunt, pró-
bowali „zachęcić” ryby do atakowania wybranych zanęt. Tak 
mięły ostatnie godziny naszych zmagań. Pół godziny po dwu-
nastej rozległ się sygnał kończący zawody. Wędkarze, zwinę-
li sprzęt i udali się na miejsce zbiórki, gdzie ważyli swoje 
zdobycze. Po poczęstunku przyszedł czas na oficjalne ogło-
szenie wyników. Pierwsze miejsce zajął Kazimierz anioła  
z wagą 8,700 gr., na drugim stopniu podium stanął Marcin 
Mizerny ( 5,580 gr.), trzecie miejsce zajął Jacek gensler  
( 5,500 gr. ). Serdeczne gratulacje dla zwycięzców od Zarzą-
du Koła. 

***
To już ostatnie zawody w tym sezonie wędkarskim. Bar-

dzo emocjonującym i przynoszącym wiele radości oraz satys-
fakcji wędkarzom z puszczykowskiego Koła. Dziękujemy 
członkom za tak liczne przybywanie na zawody i zachęcamy 
do udziału w zawodach w sezonie 2017. Pod koniec roku 
czeka Nas jeszcze wspólne spotkanie opłatkowe oraz Zebra-
nie Sprawozdawczo – Wyborcze, o których poinformujemy 
na łamach Echa i strony internetowej Koła: www.pzw.org.pl/
puszczykowo.

Zawody puszczykowskiego Koła organizowanie są w ra-
mach realizacji zadania publicznego, które zostało powierzo-
ne naszej organizacji. Dlatego też podziękowania należą się 
Panu Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi i pracownikom 
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, którzy są bezpośrednim 
wsparciem dla zapewnienia sukcesu podczas realizacji zało-
żonego celu. Serdeczne dziękujemy w imieniu puszczykow-
skich wędkarzy.                                            adam stefaniak

sekretarz Koła 

POdSUMOWALI SEZON 2016

Bravosenior.pl to portal internetowy dedykowany wielko-
polskim seniorom. Pod adresen www.bravosenior.pl starsze 
osoby znajdą niezbędne dla siebie informacje. 

Na portalu publikowane są najnowsze informacje doty-
czące seniorów, zaproszenia na imprezy, kursy i warsztaty 
skierowane do osób starszych. Znajdują się też liczne porady 

INTERNETOWY SERWIS dLA SENIORóW 
dotyczące życia codziennego. Prezentowana jest także twór-
czość fotograficzna, filmowa, plastyczna oraz literacka osób 
starszych. Natomiast w dziale „Nasze historie” publikowane 
są wspomnienia wielkopolskich seniorów z ich życia. Na 
szczególne wyróżnienie zasługuje dział „Grająca szafa”, 
gdzie prezentowane są piosenki z młodości seniorów.     red
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1 października na boisku Orlik przy ulicy Jarosławskiej 
rozegrano turniej oldboyów o puchar ZDM Marka 

Dachtery. Współorganizatorem turnieju było Centrum Anima-
cji Sportu. W turnieju początkowo miało wystąpić pięć dru-
żyn, jednak z przyczyn losowych dwie z nich nie dojechały. 

W ostatecznej klasyfikacji zwyciężyła drużyna Oldboys 
Puszczykowo, drugie miejsce zajęła drużyna Śmigiel Old-
boys, zaś na trzecim miejscu uplasował się zespół Oldboys 
Bobiki Puszczykowo. Zawody sędziowali panowie: Przemy-
sław Stefaniak i Ryszard Przynoga, którym serdecznie dzię-
kujemy za współpracę.

Po zawodach zespoły spotkały się przy integracyjnym 
posiłku. Szczególne podziękowania kierujemy do pana Mar

ka Dachtery za wsparcie puszczykowskiego sportu. 
                                                          Cas/Joanna hejnowicz

TURNIEJ OLdBOYóW O PUCHAR ZdM MARKA dACHTERY

Organizatorem był Wielkopolski Związek Towarzystw 
Wioślarskich oraz Powiat poznański. W zawodach wzięli 
udział uczniowie klas 1 i 2 z Zespołu Szkół i Gimnazjum  
nr 2 w Puszczykowie. Rywalizacja odbywała się na sześciu 

ergometrach połączonych w sieci komputerowej na dystansie 
250m. Licznie zebrani kibice mogli obserwować zmagania 
zawodników na ogromnym ekranie. Startujący wykazali się 
bardzo dobrym przygotowaniem fizycznym i wolą walki. 

Dziewczęta:
I – Agata Szlachciak (ZS Puszczykowo, Gim. sportowe), 
II – Aleksandra Smoczyk (ZS Puszczykowo, Gim. sportowe), 
III – Anna Pachura (Gimnazjum nr 2 Puszczykowo).

Chłopcy:
I – Adam Ziółkowski (ZS Puszczykowo, Gim. sportowe)
II – Jakub Skibiński (Gimnazjum nr 2 Puszczykowo)
III – Paweł Solecki (Gimnazjum nr 2 Puszczykowo).

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy.
Zwycięzcy puszczykowskich zawodów zakwalifikowali 

się do finału powiatu, który odbędzie się 29 listopada 2016 
roku w hotelu Sheraton w Poznaniu.                        gim nr 2

RYWALIZOWALI NA ERGOMETRACH 
29 września 2016 roku w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie odbyły się zawody na 

ergometrach wioślarskich: „Pierwszy krok wioślarski”. 

sZtafetowe Biegi prZełajowe
23 września na ścieżkach Zakola Warty rozegrano eliminacje miejskie  
w sztafetowych biegach przełajowych szkół podstawowych oraz 
gimnazjów. Młodzież rywalizowała na dystansach 800 m i 1000 m. 
Sztafety szkół podstawowych liczyły po ośmiu zawodników, zaś 
gimnazjów po dziesięciu. W tym roku zmieniono regulamin biegów szkół 
podstawowych i dziewczęta i chłopcy szkół podstawowych biegali 
oddzielnie, a nie jak wcześniej w jednej sztafecie (5 dziewcząt i 5 
chłopców). Do zawodów powiatowych awansowali: sztafeta dziewcząt 
ze SP nr 2, sztafeta chłopców ze SP nr 1 oraz żeńska i męska sztafeta 
z Zespołu Szkół. Wszystkim dziękujemy za udział, a zwycięzcom 
życzymy powodzenia w dalszej walce.              cas/joanna hejnowicz



www.puszczykowo.pl 	 		październik	2016Echo Puszczykowa 25

spOrt

TURNIEJ OLdBOYóW O PUCHAR ZdM MARKA dACHTERY
Laura Stypuła wygrywa

Ze złotym medalem wróciła z tur-
nieju skrzatek w Piotrkowie Trybunal-
skim Laura Stypuła, trenująca w Akade-
mii Tenisowej Angelique Kerber  
w Puszczykowie. 10-letnia Laura, pod-
opieczna trenera Włodzimierza Filipia-
ka w finałowym pojedynku gry poje-
dynczej wygrała z Julią Cieśluk (KT 
Legia Warszawa) 6/3, 7/6. W grze de-
blowej, grając w parze z Julią Cieśluk 
przegrały w półfinale po zaciętym poje-
dynku z parą Karolina Gołda (RKT Re-
turn Radom) / Natasza Makaro (Eurote-
nis Łódź) 2/6, 7/6, 10/8. 

Skrzatki Angie na podium

Bardzo dobrze spisały się zawod-
niczki Akademii Tenisowej Angelique 
Kerber w Puszczykowie podczas ogól-
nopolskiego turnieju skrzatek (do 12 
lat), rozegranego na kortach UKT Che-
mik Puławy. Weronika Ewald pokonała 
w finale gry pojedynczej 6/3, 6/1 Zu-
zannę Bednarz (PT Olimpia Poznań).  

W deblu Weronika, grając w parze  
z Amelią Ciesielczyk (UKS RP SPORT 
Olsztyn) przegrały finałowy pojedynek 
z parą Zuzanna Bednarz (PT Olimpia 
Poznań) / Julia Skarzyńska (KT GIN-
TER Warszawa) 4/6, 3/6. Do półfinału 
singla dotarła też druga zawodnicza An-
gie Laura Stypuła, która przegrała z Zu-
zanną Bednarz (P.T. Olimpia Poznań) 
2/6, 2/6.         

drugie podium Antoniego

Kolejny udany start zaliczyli młodzi 
szpadziści UKS Muszkieter. W Ogólno-
polskim Turnieju Szpadowym –Toruń-
ska Katarzyna w Toruniu Antoni Niec-
karz wywalczył trzecie miejsce. 

Antoni był o krok od finału, jednak 
w półfinale musiał uznać wyższość do-
skonale sobie znanego Huberta Klu-
ghardtem z Olimpu Lubin. Pozostali 
zawodnicy zajęli odpowiednio: Alek-
sander Paszak miejsce 11, Aleksandra 
Lange miejsce 10, Zofia Lachowicz 
miejsce 21. Jak mówi trener Jarek Ro-
szak powtarzalność Antka dobrze pro-
gnozuje na dalszy sezon, jednak pozo-
stali zawodnicy pracują nad sobą i są-
dzę, że w najbliższym czasie i oni rów-
nież podniosą swój poziom. 

Złota Kasia 
Bez przegranej walki Katarzyna Kę-

dzierska, uczennica IV klasy, Szkoły 
Podstawowej nr 2 zakończyła cykliczne 
zawody Poznańskiej Dziecięcej Ligi 
Judo rozegrane 2 października br. Swój 
kolejny, tym razem złoty medal zdobyła 
w kategorii 30 kg, pokonując po zacię-

tych pojedynkach wszystkich swoich 
przeciwników. 

Puchar za golfa 

Po zakończonym turnieju golfowym 
PZG Masters, rozegranym na polu gol-
fowym First Warsaw Golf &Country 
Club, podsumowującym zakończony 
sezon, w Rankingu Polskiego Związku 
Golfa w kategorii Juniorek Młodszych 
za sezon 2016 zwyciężyła Tosia Łęcka 
z Puszczykowa. Jej siostra Ania zajęła 
II-gie miejsce w rankingu Młodziczek.

SPORTOWE NEWSY Z PUSZCZYKOWA
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Ten sport na przestrzeni ostatnich kilku lat zyskał dużą popu-
larność wśród różnych grup wiekowych. W samej Wielkopolsce 
powstało wiele miejsc, gdzie można trenować i szlifować umie-
jętności, dlatego Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe posta-
nowiło wyjść naprzeciw tym, którzy pokochali ten sport.  
W końcu zawody to świetna okazja do zaprezentowania 
umiejętności, zaznania odrobiny rywalizacji i dobrej zabawy!

Dzień przywitał wszystkich piękną pogodą i słońcem. Zawo-
dy rozpoczęły się o 10:00, ale już od 8:00 chętni mogli rozpły-
wać się na jednym z wyciągów. W tym czasie inni zawodnicy 
odbierali pakiety startowe w biurze zawodów, a kibice zajmowa-
li miejsca na plaży i tarasie. Do walki zagrzewała wszystkich 
energetyczna muzyka. Zainteresowani zawodami przerosło naj-
śmielsze oczekiwania organizatorów. Do udziału zgłosiło się 
bardzo wielu chętnych nie tylko z Puszczykowa, dlatego konku-
rencje podzielono na dwie kategorie – „Puszczykowo” oraz 
„open”, gdzie umieszczono przyjaciół miasta niezameldowanych 
w Puszczykowie. Zawody otworzyła rywalizacja pomiędzy 
mieszkańcami Puszczykowa. Każdy miał do pokonania dwa 
przejazdy, w którym zawierały się cztery proste i w tym czasie 
musiał pokazać swoje najlepsze tricki, które podlegały ocenie 
sędziów.Pierwsze wystartowały kobiety, kolejni mężczyźni,  
a potem przyszedł czas na najmłodszych uczestników. Po tym 
wystartowała konkurencja „open” i tutaj również kolejno popły-
nęły kobiety, a następnie mężczyźni i na końcu dzieci. Po tym 
całość została powtórzona. Tym sposobem każdy miał szanse na 
poprawę swojego wyniku. Rywalizację uświetnił pokaz Mate-
usza Wawrzyniaka „Warzywo” jednego z najlepszych zawodni-
ków rodzimej sceny wake’a. W tym czasie ogłoszono listy fina-
łowe. Z każdej kategorii sześciu pierwszych uczestników prze-
chodziło do kolejnego etapu. W finale zawodnicy z Puszczykowa 
rywalizowali również z zawodnikami z kategorii open. Po zakoń-
czonych przejazdach zawodnicy mieli chwilę, aby przygotować 
się do ogłoszenia wyników i dekoracji.

Wśród kobiet najlepsza w Puszczykowie była Karolina Pła-
za, a zaraz za nią na podium stanęła Maja sworowska oraz 
Klaudyna Janaszek. W kategorii open pierwsze miejsce przypa-
dło w udziale również Karolinie Płazie, drugie annie skrzy-
niarz, a trzecie Mai sworowskiej. Wśród mężczyzn z Puszczy-
kowa pierwsze miejsce wywalczył rafał Płaza, drugie antonii 
Cegłowski a trzecie Jędrzej stempniak. W klasyfikacji ogólnej 
mistrzem został rafał Płaza, zaraz za nim na podium stanął Ja-
kub sobczyński i arkadiusz walicht. W kategorii dziecięcej 
mistrzem Puszczykowa został Borys Konieczny, drugie miejsce 
zajął Jakub Nowicki a trzecie antek Janaszek. W kategorii open 
zwyciężył Piotr Ćwieczkowski, zaraz za nim był Franek lubiń-
ski i Miłosz rozkres. Przyznano również dodatkową nagrodę, 
gdzie nagrodzono najliczniejszą zawodniczą rodzinę, którą oka-

To zazwyczaj Mistrzostwa Puszczykowa  
w windsurfingu zamykały letni sezon imprez 

sportowych. W tym roku było jednak inaczej. dwa 
tygodnie po windsurfingowych zmaganiach przyszedł 
czas na Pierwsze Mistrzostwa w Wakeboardzie, które 
odbyły się 17 września w Stęszewie nad jeziorem Lipno 
w Wake City. 

Zawodnicy z licencjami zaczęli zmagania od Grand Prix 
Gold, które odbyło się w Lubinie. W tym prestiżowym tur-
nieju wystartowali Mateusz Kędziora, Jakub Standar, Jakub 
Mikołajczak i Kajetan Jeziak. Najlepiej spisał się Kajtek, któ-
ry zajął bardzo wysokie, 4 miejsce, a mogło być jeszcze lepiej 
gdyby nie kontuzja nogi i krecz w półfinale. Mateusz Kędzio-
ra w grze podwójnej zajął wysokie drugie miejsce w grupie 
B, co pozwoli na awans do najlepszych 8 par w Polsce na 
przyszłym turnieju. J.Standar i J.Mikołajczak wystąpili  
w grze podwójnej, gdzie zakończyli zmagania na fazie gru-
powej.

1 października najmłodsi zawodnicy wzięli udział  
w pierwszym turnieju z cyklu Wielkopolskiej Ligi Młodych 
Talentów w Przeźmierowie. W kategorii chłopców do 9 lat 
Tadziu Janaszek nie miał sobie równych i zajął pierwsze 
miejsce. Bardzo dobrze poszło też Marysi Leciej, która tur-
niej zakończyła ze srebrnym medalem i drugim miejscem  
w kategorii dziewcząt U-13. W zawodach wzięli jeszcze 
udział Olek Leciej i Grzesiu Janaszek, którzy zajęli kolejno 
11 i 9 miejsce.

Kolejnym sprawdzianem formy naszych zawodników był 
Ogólnopolski Turniej w Solcu Kujawskim, rozegrany 8 paź-
dziernika br. Z podwójnym złotem wrócił Kajtek Jeziak,  któ-
ry zajął pierwsze miejsce w singlu i w grze mieszanej. Srebro 
w grze deblowej wywalczyli J. Standar i J. Mikołajczak. 

W turnieju wystąpił jeszcze J. Kędziora, który zakończył 
zmagania w fazie grupowej.

Trener sekcji J. Janaszek podkreśla, że duża ilość startów 
powinna owocować w przyszłości na turniejach rangi mi-
strzowskiej.                                                                      Pts

SEZON BAdMINTONOWY 
WYSTARTOWAł

We wrześniu zawodnicy puszczykowskiej sekcji 
badmintona wznowili treningi i starty 

w turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich
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zała się rodzina Janaszków oraz rodzina Płazów. Wszyscy 
uczestniczy otrzymali pamiątkowe dyplomy i wspaniałe nagro-
dy, których nie byłoby tyle, gdyby nie sponsorzy i partnerzy.

Po oficjalnym ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród

 wszyscy zawodnicy wraz z kibicami bawili się przy muzy-
ce DJ’a Frenchmena. Wydarzenie spotkało się z ogromną apro-
batą ze strony uczestników, dlatego już nie możemy doczekać 
się kolejnej edycji!                                                                 Pts

WAKEBOARdOWE
SZALEńSTO PUSZCZYKOWIAN!
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