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2 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. 
Sportu, Turystyki i Rekreacji, społecznego ciała dorad-
czego powołanego przy burmistrzu miasta Puszczy-
kowa. Bezpośrednią przyczyną spotkania w Urzędzie 
Miejskim w Puszczykowie, była potrzeba zaopiniowa-
nia projektów na budowę otwartych terenów sporto-
wych i rekreacyjnych. Przed Puszczykowem, znanym 
z aktywności sportowej, pozostaje jeszcze podjęcie 
kilku innych ważnych decyzji, związanych z zagospo-
darowaniem dostępnych terenów rekreacyjnych. Doty-
czy to przede wszystkim pozostającego od lat w opła-
kanym stanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
(MOSIR). Do Rady zostali zaproszeni mieszkańcy Pusz-
czykowa profesjonalnie lub społecznie zaangażowa-
ni w organizację imprez sportowych i turystycznych: 
Jowita Górka – specjalista ds. rozwoju turystyki, pra-
cownik naukowy AWF w Poznaniu, Konrad Tuszew-
ski – dyrektor Malta Ski w Poznaniu, Janusz Rzeźnik 
– właściciel Centrum Tenisowego Angie i Leszek Jana-
szek – Prezes Puszczykowskiego Towarzystwa Sporto-
wego. Uczestnikami spotkania z ramienia Rady Miasta 
byli także Janusz Szafarkiewicz i Andrzej Balcerek.

Społeczna Rada ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji 
W czasie posiedzenia dyskutowano nad możliwo-

ścią zagospodarowania terenów na Nowym Osiedlu, 
przy ul. Jarosławskiej oraz w lesie przy ul. Mazurskiej 
i Pomorskiej. Po przeanalizowaniu dostępnych limitów 
finansowych i ocenie szansy przygotowania terenów, 
uzgodniono opracowanie projektu wielofunkcyjnego 
boiska oraz dużego placu zabaw i rekreacji na No-
wym Osiedlu oraz wyposażenie terenów leśnych przy 
ul. Mazurskiej i Pomorskiej w elementy infrastruktu-
ry rekreacyjnej. Dla terenu przy ul. Jarosławskiej, ze 
względu na brak utwardzenia i zagęszczenia gruntu, 
zaproponowano doraźne rozwiązanie, a mianowicie 
wyrównanie terenu i organizację boiska. W najbliż-
szym czasie powstaną projekty techniczne oraz szcze-
gółowe kosztorysy, będące podstawą do złożenia apli-
kacji o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG.

Oprócz budowy infrastruktury, miasto opracuje 
program efektywnego jej wykorzystania, obejmujący 
organizację zajęć na terenach rekreacyjnych i zapew-
nienia opieki młodym ludziom podczas zabaw i upra-
wiania sportu.  (o.-md.)

INWESTYCJE MŁODZIEŻ

18 marca reprezentacja Miasta Puszczykowa wzię-
ła udział w I Mistrzostwach Samorządowców Powiatu 
Poznańskiego w Koszykówce. Turniej, do którego za-
proszono 17 gmin powiatu poznańskiego oraz repre-
zentację Poznania i starostwa, rozegrano w Suchym 
Lesie. Z uprawnionych drużyn trzynaście oddało pole 
walkowerem.

W takich warunkach, piąte miejsce dzielnych ko-
szykarzy z Puszczykowa należy uznać za sukces.  md

Rywalizacja powiatowych koszykarzy

Na zdjęciu drużyna Walecznych Puszczyków z wypożyczonym pucharem. 


