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INFORMĄCJ~
KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO NIE BĘDZIE
W

idmo uruchomienia kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w tzw. Rowie Poznańskim, na terenie którego
leżą m.in. Górne Puszczykowo, Mosina, Czempiń, Krzywiń, Gostyń, a także Wielkopolski Park Narodowy oraz
ujęcia wody dla aglomeracji poznańskiej spędzało sen z powiek tysiącom mieszkańców. Zamieszanie zaczęło się po
opublikowaniu - w listopadzie 2015 r. - przez Ministerstwo Środowiska „Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin".

W dokumencie znalazł się m.in. wykaz strategicznych pokła
dów węgla brunatnego w kraju . Zgodnie z zapisami, tereny
z węglowymi pokładami miały zostać objęte ochroną. Gdyby
zapisy weszły w życie oznaczałoby tom.in. ograniczenia w budownictwie i inwestycjach, a w przyszłości również uproszczoną
procedurę wywłaszczeniową. Publikacja „Białej Księgi" była
tym większym szokiem, że pomysł budowy kopalni upadł już w
latach 70. Na szczęście jeszcze przed ubiegłorocznymi świętami
Bożego Narodzenia rząd wycofał się z planów.

Gigantyczna kopalnia odkrywkowa
To, co zagrażało, nie tylko naszemu miastu , to pokłady węgla
brunatnego ciągnące się od Puszczykowa przez Mosinę, po Gosty11, czyli tzw. Rów Poznański o długości ok. SO-kilometrów.
W 1979 roku przygotowano opracowanie ilustrujące przyszłą
kopalnię. Wykopy miały rozpocząć się w okolicy Czempinia,
który miał zniknąć z mapy Polski. Inwestycja wchodziłaby na
teren Mosiny i Puszczykowa oraz przechodziłaby przez Wielkopolski Park Narodowy.
Jakby tego było mało, kopalnia z wykopami sięgającymi ok.
250 m w głąb ziemi stworzyłaby olbrzymi lej depresyjny, do którego spłynęłaby woda pitna z ujęcia dla całej poznańskiej aglomeracji. A to właśnie ze złóż w Mosinie, pochodzi ok. 70 proc.
życiodajnego płynu, który dociera dziś do naszych domów. Podczas debaty, która na przełomie listopada i grudnia przetoczyła
się przez lokalne media, geo log prof. Jan Przybyłek ostrzegał, że
kopalnia mogłaby „wysuszyć" studnie nawet w promieniu 40 km
od niej i zaburzyć gospodarkę wodną w okolicy.
Na koniec, o czym „Biała księga" milczała, uruchomienie
kopalni węg l a brunatnego oznaczałoby także powstawanie elektrowni podobnych do tych w Bełchatowie.
Oprócz katastrofy ekologicznej kopalnia oznaczałaby także
gigantyczne straty samorządów leżących na terenach objętych tą
inwestycją - gminy zostałyby zmuszone do wypłat horrendalnych
odszkodowań, wynikających z konieczności wprowadzenia
zmian do planów zagospodarowania przestrzennego. Tereny inwestycyjne zamieniłyby się przecież w nieużytki , co jest równoznaczne ze stratą dla ich właścicieli.

Wspólny protest
Niema l natychmiast po publikacji „Białej księ_gi" (do 15
grudnia 2015 r.) mieszkańcy wysłali do Ministerstwa Srodowiska
tysiące maili z kategorycznym sprzeciwem przeciwko zapisom
„Białej Księgi". List z protestem wysłał także bum1istrz Andrzej
Balcerek. Napisał w nim m.in.: że planowana ochrona złoża wę
gla brunatnego położonego w Wielkopolsce w obrębie ww. gmin
jednoznacznie negatywnie wpłynje na jakość życia na obszarze
środkowej Wielkopolski.
Sprzeciw wyrazili także radni z Puszczykowa, którzy przygotowali specjalny apel. Protestowali także radni z Mosiny, Prewww.puszczykowo.pl

zydent Poznania oraz Aquanet. Przedstawiciele samorządu Puszczykowa uczestniczyli także w wielu spotkaniach poświęconych
temu problemowi oraz wyrażali swój sprzeciw w wypowiedziach
udzielanych mediom.
Główny

geolog uspokaja

Dopiero 16 grudnia 2015 r. na stronie Ministerstwa Środowi
ska pojawiła się informacja, że „Biała Księga Ochrony Złóż Kopalin", była w zamierzeniach poprzedniego rządu, wykazem
strategicznej bazy geologiczno-surowcowej, a Główny Geolog
Kraju prof. Orion Jędrysek stwierdził w Sejmje, że prace nad tym
dokumentem nie będą kontynuowane (potwierdził to 15 stycznia
br. w oficjalnym komunikacie o zakończeniu konsultacji opublikowanym na stronie Ministerstwa Środowiska).
- Ten dokument nie ma wartości merytorycznej i jest wadliwy
metodycznie. Jest szkodliwy dla planowania przestrzennego
i nieuzasadnionych zmian wartości nieruchomości. W wykazie są
niemal tylko z łoża udokumentowane kilkadziesiąt lat temu. Skutek - wielu cennych kopalin nie zauważono i nawet ich wycena
nie jest możliwa. Uiykaz złóż zaliczonych do strategicznych został
sporządzony na podstawie analizy 249 udokumentowanych, ale
jeszcze niezagospodarowanych złóż. Podział na kategorie jest
niezrozumiały, niepoparty rzetelną analizą wartości ekonomicznej, geopolitycznej i tym podobnych kryteriów- wyjaśniał w Sejmie O. Jędrysek.
Z wyjaśnień wynika, że już 25 listopada 2015 r. (zaraz po
objęciu funkcji sekretarza stanu, Głównego Geologa Kraju)
O. Jędrysek wycofał dokument z konsultacji międzyresortowych
- nie przerwał jednak konsultacji społecznych, gdyż były już one
w toku, a ponadto chciał dać możliwość wypowiedzenia się
wszystkim zainteresowanym stronom. Z przesłanej korespondencji (do Ministerstwa wpłynęło ok. 8000 pism, w tym pokaźna
grupa z Puszczykowa) wynika jednak, że zdecydowana więk
szość uwag wobec „Białej Księgi " jest krytyczna. •
Red

Andrzej Balcerek
Burmistrz Puszczykowa
D:::iękuję wszystkim mieszkmkom Puszczykowa, któr.:y
aktywnie włączyli się w akcję protestacyjną przeciwko zapisom „Białej Księgi". Z wielką ulgą przyjąłem zapewnienia głównego geologa kraju prof O. Jędtyska o odstąpieniu
rządu od tego projektu i mam nadzieję, że to naprawdę zamknięta sprawa - chociaż do Puszczykowa wciąż nie dotarła oficjalna odpowiedź na moje pismo z 1O grudnia 2015 I'.
Dopóki nie będzie pisemnego, ostatecznego potwierdzenia
o odstąpieniu od zapisów będziemy monitorować ten temat.
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UCHWAŁY

PODJETE PODCZAS 14. SESJI RADY MIASTA

UCHWAŁA

NR 88/15/VII
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby
fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
UCHWAŁA

NR 89/15/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej.
§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres od dnia OI .O 1.2016 r.
do 3 l.12.2018 r. części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 460/2 o powierzchni 720 m2, stanowiącej część tej działki o łącznej
powierzchni przeznaczonej do wydzierżawienia 258 m2 (po
129 m2 dla każdego z dzierżawców), obręb Puszczykowo,
ark. mapy 5, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto
w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr P02P/OO I 06926/ I , oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik nr I do niniejszej uchwały.

§ 1. l . Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta
34.340.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. l , obejmują:
I) dochody bieżące w wysokości 33.290.000 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 1.050.000 zł.
§ 2. l. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta
w wysokości 35.840.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
l) wydatki bieżące w wysokości 27.540.000 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 8.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości
3.
1.500.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzą
cymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pienięż
nych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych.
§ 3. I. Okreś l a się dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180.000 zł.
2. Okreś l a się wydatki na realizację zadań okreś l onych
w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w wysokości 186.233

w

wysokości

zł.

§ 4. Określa się dochody z tytułu opłat i kar, o których
mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
w wysokośc i 25.000 zł i przeznacza się je na finansowanie
wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określo
nym tą ustawą.
§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych Miastu ustawami w wysokości 1.583.481 zł.
UCHWAŁA NR 91/15/VIJ
§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu M iasta wyw sprawie: zmiany uchwały nr 86/15/VII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 w sprawie określe odrębn i a się dochody i wydatki związane z rea li zacją zadań
nia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatko- realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostka. mi samorządu terytorialnego w wysokości 801.300 zł.
wych.
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji
Uzasadnienie: Konieczność podjęcia niniejszej uchwały
udzielanych
z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.
wynika z potrzeby dostosowania wzorów formularzy podat§
8.
I.
Ustala
się łączną kwotę przychodów budżetu Miakowych do zmiany przepisów obowiązujących od 2016 r.
sta w wysokości 5.26 1.250 zł, w tym przychody w wysokości
1.503 .25 0 zł z tytułu z wo lnyc h środków, jako nadwyżki
UCHWAŁA NR 92/15/VII
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanso- śro dków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynj kających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościo
wej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.
wych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Usta la się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA PUSZCZYKOWA
w wysokośc i 3. 76 l.250 zł.
NA ROK 2016 NR 93/15/VII Z DNIA J7 GRUDNIA 205 R.
§ 9. 1. Tworzy s ię rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt IO
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 695.000 zł,
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 212,239,258 w tym na:
I) realizację zadań zw iązanych z zarządzaniem kryzyi 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finans.ach
sowym
w wysokości 80.000 zł;
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Mia2) wydatki bieżące oświatowe w wysokości 200.000 zł;
sta Puszczykowa uchwala, co następuje:
UCHWAŁA

NR 90/15/VII
w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
§ l. Zalicza się do kategorii dróg gminnych działki nr
177/7, 177/l 7 i 177/28 położone w obrębie geodezyjny Puszczykowo Stare, będące własnością Miasta Puszczykowa.
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PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 17 Xll 2015 R.
3) na wydatki majątkowe w wysokości 415.000 zł ,
w tym na:
a) wydatki związane z realizacją programów, o których
mowa w art. 5 ust. I pkt 2 ustawy o finansach publicznych
w kwocie 315.000 zł,
b) na pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 100.000
zł.

§ 1O. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaci ągan ych
kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościo
wych w wysokości 5.258.000 zł, w tym na pokrycie wystę
pującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w wysokości 1.500.000 zł.
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaci ągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta do kwoty 1.500.000 zł;
2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu

w zakresie zadań i grup wydatków, o których mowa w art.
236 ustawy o finansach publicznych;
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych
Miasta uprawnień do dokonywania zmian planu wydatków
w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem
zmian w zakresie paragrafów 302, 401 , 404, 411 , 412 oraz
wydatków majątkowych;
4) lokowania wolnych środków budżetowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku bankowego
Miasta.
§ 12. Ustala się kwotę 100.000 zł , do której Burmistrz
Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania .
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Puszczykowa.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Pełne treści wszystkich uchwał podejmowanych podczas Sesji Rady Miasta znajdują się w Internecie w
zakładce Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie dostępnej na stronie:

www.puszczykowo.pl.

ZAPRO ZENIE NA

SESJĘ

Zapraszamy na 16. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 23.02.2016 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej w budynku B Urzędu Miejskiego przy ul. Podleśnej 4. Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta i terminy
dyżurów radnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta: www.puszczykowo.pl. Informacje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lube-mailem: rada @puszczykowo.pl

STYCZNIOWE POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
etapie

12 stycznie br.
Komisja Rewizyjna
1. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2015 roku.
2. Omówienie planu pracy Komisji na 2016 rok.

12 stycznia br.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
l . Zaopiniowanie projektu uchwały ws. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Puszczykowo i ich wartości punktowej na drugim

postępowania

rekrutacyjnego oraz dokumentów niedo potwierdzenia tych kryteriów.
2. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2016.
3. Prezentacja propozycji sportowo-kulturalnych na nadchodzące ferie zimowe.
4. Analiza działalności CAS w Puszczykowie.
5. Dyskusja nad projektem uchwały dot. stypendiów Miasta Puszczykowa dla wybitnych uczniów i studentów, wyróż
niających się w nauce i mających znaczące osiągnięcia artystyczne.
6. Plan pracy KEKiS na 2016 rok.

zbędnych
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Szanowni Mieszkańcy
Podatek dochodowy PIT to podstawowe źródło dochodów naszego Miasta, stanowi przeszło 60 proc.
wszystkich dochodów własnych. To przede wszystkim
od wpływów z tego podatku zależy ile Puszczykowo
może przeznaczyć nie tylko na inwestycje, ale także na
poprawę jakości wykonywanych zadań, np. w zakresie
edukacji, kultury i sportu, komunikacji publicznej, porządku i czystości.
Zależy mi, aby Puszczykowo zapewniało wysoki poziom życia swoim Mieszkańcom. Jednym z warunków jest odpowiednio skonstruowany budżet. Aż 3 7 proc. odprowadzonego przez nas podatku PIT trafia do kasy
Miasta. Wszyscy mieszkańcy są zatem współtwórcami miejskiego budżetu. By jednak
podatek mieszkańca faktycznie zasilił budżet miasta, należy w formularzu PIT w pozycji - miejsce zamieszkania - wpisać adres w Puszczykowie. Co istotne, nie jest przy
tym konieczna zmiana adresu zameldowania, ani też nie potrzeba wypełniać żadnych
innych dokumentów, urząd skarbowy zrobi wszystko za nas.
Mieszkamy w Puszczykowie, zależy nam na dalszym rozwoju naszego miasta, zachęcam, abyśmy rozliczyli tu swój PIT. W ten sposób inwestujemy w poprawę jakości
i komfortu życia swojego, swoich najbliższych, sąsiadów i znajomych. Dzięki temu
możemy przeznaczać środki na inwestycje, służące poprawie poziomu edukacji naszych dzieci, bliskich, dbać o jakość istniejącej infrastruktury drogowej, a także tworzyć nową. Szczególnie ważne jest to dzisiaj, kiedy planowane zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku mogą istotnie obniżyć nasze dochody z tego tytułu.

BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI ZA NASZE MIASTO!
Burmistrz Miasta Puszczykowa
Andrzej Balcerek
KOMUNIKATY
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie będą roznosili decyzje podatkowe.
W przypadku nieobecności osoby upoważnionej do odbioru decyzji urzędnik zostawia awizo. Decyzję można póź
niej odebrac w Urzędzie lub umówić się na powtórną wizytę (na awizo jest numer telefonu kontaktowego) w innym
terminie.

W styczniu i lutym br. pracownicy

Burmistrz Miasta Puszczykowa informuje o urtlieszczeniu w BIP na stronie internetowej www.puszczykowo.pl
nr 84/lSNJI z dnia 22.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania

zarządzenia

w

6
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PŁACĘ

PODATEI< PIT TAM,
GDZIE MIESZl<AM

A NIE TAM, GDZIE JESTEM ZAMELDOWANY

I

WYBIERAM ROZWOl
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MIEJ SWÓJ UDZIAŁ W TWORZENIU STRATEGII
PROMOOI MIASTA PUSZCZYKOWA
rząd Miejski w Puszczykowie we współpracy z Radą Miasta oraz prof. dr hab. Henrykiem Mrukiem pod
koniec 2015 roku podjął działania, które mają na celu stworzenie Strategii Promocji Miasta. Nadszedł
czas, aby rozpocząć współpracę z Mieszkańcami.

U

Do tej pory Puszczykowo nie posiadało dokumentu o cha- rzenie atmosfery zaufania do władz miasta, zmniejszenie
rakterze strategicznym, który w jasny sposób określałby cele barier pomiędzy instytucją a społeczeństwem, a tym samym
promocji miasta oraz sposoby ich realizacji. Strategia Promo- tworzenie i utrwalenie pozytywnego wizerunku miasta wśród
cji Miasta Puszczykowa to jedno z narzędzi Strategii Rozwo- jego mieszkańców, jako miejsca pięknie położonego ,
ju i powinna być postrzegana w kategorii propozycji działań, z ogromnym potencjałem.
które mogą przyczynić się do wykreowania pozytywZadaniem władz samorządowych mianego wizerunku miasta. Dokument ten powinien
sta Puszczykowa jest trafne rozpoznanie potrzeb społeczności lokalnej,
koncentrować się na atutach miasta Puszczykowa, a także celach ujętych w innych dojej aspiracji i dążeń oraz pobudzanie aktywności skierowakumentach strategicznych, zgodnie
nej na ich zaspokajanie.
z przyjętą linią rozwoju miasta.
Nie trzeba nikogo przekonywać, iż
Wiele problemów w miejedną z największych wartości Puszście można rozwiązać poczykowa jest środowisko naturalne,
przez zaangażowanie
a głównym priorytetem jest utrzymieszkańców w sprawy
manie zielonego, rekreacyjnego
publiczne. Natomiast rozcharakteru miasta oraz zaproponowój gospodarczy i społecz
wanie mieszkańcom takiej organizany miasta, skuteczność dziacji życia, która zapewni im zarówno
łania władz, poziom społecz
oczekiwaną estetykę otoczenia, jak
nej akceptacji dla podejmowai wysoką jakość usług społecznych.
nych rozwiązań , za l eżą w duPuszczykowo jest miastem zamkniętym,
żym stopniu od współpracy
nie posiada już dużej możliwości rozwoju
lokalnych podmiotów funkcjonuprzestrzennego. Otoczenie Wielkopolskiejących w danej społeczności: władz,
go Parku Narodowego, zasoby przyrodni- t-_ _ _ _ _.,.._ _ _ _..,.
mediów, turystów, przedsiębiorców incze oraz walory krajobrazowe terenu, do
niedawna sprzyjały jeszcze rozwojowi
funkcji letniskowych Puszczykowa. Wartość rekreacyjna Puszczykowa jest w dalszym ciągu jedną z jego najmocniejszych
stron. Dlatego korzystanie z zasobów naturalnych powinno postępować równolegle i w sposób
zrównoważony z realizacją głównego założenia, którym
jest podnoszenie jakości życia mieszka11ców. Wobec tak sformułowanej wizji rozwoju, pożądane zdaje się wypromowanie
wizerunku Puszczykowa, jako miasta przyjaznego, ekologicznego, o dużym potencjale turystyczno-rekreacyjnym oraz
kulturowym , z dobrze rozbudowaną bazą sportową oraz
atrakcyjną ofertą branży turystycznej.
Brak identyfikacji oraz utożsamienia s i ę mieszkańców
z miastem może stanowić wyraźną barierę w dalszym rozwoju wszelkich inicjatyw. Konieczna jest akceptacja społeczno
ści lokalnej dla podejmowanych działań promocyjnych, stwo-
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stytucj i oświaty, kultury, organizacji pozarzą
dowych, kościołów oraz samych mieszkań
ców.
Jednym z etapów prac nad Strategią Promocji Miasta Puszczykowa będą wykłady profesora Henryka Mruka, przeznaczone dla uczniów, studentów, przedsiębiorców i seniorów. Spotkania te pozwolą nam między innymi poznać Państwa
zdanie i opinie w sprawie wizji dalszego rozwoju Puszczykowa.
O terminach spotkań będziemy informować za pośred
nictwem strony internetowej, profilu na Facebook'u, plakatów oraz poprzez serwis SMS.
Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich
Państwa, którzy zechcieliby podzielić się z nami swoimi
przemyśleniami na temat Puszczykowa!
Agnieszka Hahula
Referat Promocji Miasta
www.puszczykowo.pl

SAMORZAJ

W PUSZCZYKOWIE NIE BĘDZIE
KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO!
grudniu 2015 r. radni Miasta
Puszczykowa, zasiadający
w Komisji Rozwoju, zapoznali się
Przewodniczący
z założeniami „Białej Księgi Ochrony
Komisji Rozwoju
Złóż Kopalin", opublikowanej na stroJakub Jan Musiał
nie internetowej Ministerstwa Środowi
ska, a następnie omówili plany budowy kopalni węgla brunatnego na terenie tzw. Rowu Poznańskiego , stanowiącego
pas ziemi ciągnący się od okolic Gostynia poprzez Czempiń ,
Mosinę, Puszczykowo do granicy Poznania. Omówiono także sprawę modernizacji linii kolejowej , gdzie największą
uwagę zwrócono na temat ekranów akustycznych oraz błę
dów projektowych, które mogą doprowadzić do zasłonięcia
budynku dworca kolejowego na stacji Puszczykowo. Przedstawiono również wstępną koncepcję zagospodarowania terenów Zakola Warty.
Trzeba wskazać, że Ministerstwo Ochrony Środowiska pod
koniec 2015 roku opublikowało „Białą Księgę Ochrony Złóż
Kopalin" z informacją o możliwości składania uwag ,
w celu zai11icjowania szerokiej dyskusji na temat systemowych
rozwiązań w zakresie ochrony strategicznych złóż kopalin .
Zapisy „Białej Księgi" postulowały utrzymanie dostępności
złóż, które tworzą cenną bazę surowcową. Chodziło
o zabezpieczenie najważniejszych z punktu widzenia interesu
państwa złóż przed takim zagospodarowaniem terenu, które
uniemożliwiałoby lub znacznie utrudniało ich późniejszą eksploatację. Zgodnie z zapisami „Białej Księgi " w pobliżu Puszczykowa mogłaby powstać kopalnia węgla brunatnego, co
doprowadziłoby do zniszczenia Wielkopolskiego Parku Narodowego, Mosiny, Czempinia, Puszczykowa oraz sporej części
Gminy Komorniki oraz Lubonia. Komisja Rozwoju zajęła stanowisko całkowicie negatywne w stosunku do zapisów „Białej
Księgi". Liczne protesty mieszkańców, samorządowców, społeczników i instytucji doprowadziły do wycofania się ministerstwa z zapisów „Białej Księgi". Własne oświadczenia przeciwne uznaniu złóż węgla brunatnego w Wielkopolsce za strategiczne i obejmowaniu ich ochroną wydały m. in. Rada Gminy
Mosina czy Prezydent Poznania. Z inicjatywy Przewodniczą
cego Komisji Rozwoju Jakuba Jana Musiała , na sesji Rady
Miasta Puszczykowa radni przegłosowali , wcześniej przygotowany przez pomysłodawcę tekst apelu, w którym kategorycznie sprzeciwiono się zapisom „Białej Księgi" i zaapelowano o wykreślenie planów budowy kopalni węgla brunatnego
w okolicach Puszczykowa oraz zaniechanie uznania złóż wę
gla brunatnego na tym terenie za strategiczne dla interesów RP.
Na terenie Puszczykowa rozpoczęły się prace nad moder-

W
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nizacją

linii kolejowej. Dlatego radni podjęli
kolejne próby zmiany niekorzystnych rozwią
zań projektowych przedstawionych przez inwestora. Wystąpiono do PKP o zamianę do- Wiceprzewodniczący
Komisji Rozwoju
tychczas planowanych ekranów akustycznych
Maciej Krzyżański
na przeźroczyste, co miałoby uchronić krajobraz Puszczykowa przed trwałą dewastacją,
a jednocześnie zapewniłoby ochronę ludności przed hałasem.
Kolejnym problemem omawianym przez radnych były perony
stacji kolejowych w Puszczykowie i Puszczykówku. Na stacji
w Puszczykowie planowane podwyższenie peronu skutkować
będzie częściowym przysłonięciem fasady zabytkowego budynku dworca kolejowego. Wiele do życzenia pozostawiają
również materiały, z których mają być wykonanie perony oraz
kolorystyka elementów małej architektury na obu stacjach.
Z apelem, opracowanym przez radnego Macieja Krzyżańskie
go, sprzeciwiającym się zasłonięciu dworca na stacji Puszczykowo wystąpiła Rada Miasta.
Na Komisji omawiano także koncepcję zagospodarowania część terenu Zakola Warty w Puszczykówku. Zgodnie
z założeniami , projekt zakłada stworzenie na tym terenie sezonowo dostępnego miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku. Jego głównymi elementami byłyby: kawiarnia, obiekty
sportowe, wyciąg wakeboardowy, które w żaden sposób nie
degradowałyby istniejącej w tym miejscu przyrody, lecz
umiejętnie komponowałyby się z nią. Przy takiej infrastrukturze zorganizowana byłaby plaża i strefa odpoczynku.
Ze względu na zalewowy charakter tej lokalizacji, nie przewiduje się stawiania jakichkolwiek budynków trwale związa
nych z gruntem. Radni przedstawili różne pomysły na wykorzystanie i udostępnienie Zakola Warty, które jest odwiedzane
przez mieszkańców oraz turystów. Komisja jednogłośnie
podjęła decyzję o kontynuacji prac nad koncepcją zagospodarowania Zakola Warty.
Zapraszamy na kolejne posiedzenia Komisji Rozwoju
wszystkich mieszkańców miasta Puszczykowa. Posiedzenia
komisji odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek B. Terminy posiedzeń komisji można sprawdzić na stronie interentowej:
http://puszczykowobip.wokiss.pl w zakładce Tenniny posiedze11 Komisji Rady Miasta.
Przedwoniczący Rady Miasta
Jan Jakub Musiał
Wiceprzedniczący Rady Miasta
Maciej Krzyżański
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RUSZYŁY BEZPŁATNE

W

PORADY PRAWNE

styczniu w całym kraju zaczęły działać bezpłatne porady prawne, świadczone przez adwokatów i
radców prawnych. W Wielkopolsce jest 138 takich punktów, jeden z nich działa w Puszczykowie.

Porady zostały uruchomione zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej.
Na terenie powiatu poznańskiego taka pomoc udzielana
jest w 14 miejscowościach , w tym oczywiście także w naszym mieście.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta
adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych
przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać
także doradcy podatkowi - w zakresie prawa podatkowego,
z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , oraz absolwenci wyższych
studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem
pomocy prawnej .
Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?
Zgodnie z zapisami ustawy, po darmową pomoc prawną
(na etapie przedsądowym) mogą się zgłosić:
IIJ.. młodzież do 26. roku życia,
IIJ..osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzające
go zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej
na podstawie ustawy o pomocy społecznej ,
IIJ..osoby, które ukończyły 65. lat,
IIJ.. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
IIJ.. kombatanci ,
IIJ..weterani,
IIJ.. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Pomoc prawna będzie polegała na:
IIJ.. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym
stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach
lub spoczywających na niej obowiązkach;

IIJ.. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania
dotyczącego jej problemu prawnego;
IIJ.. pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy praw
niczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym
i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym ;
IIJ.. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna
pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
IIJ.. prawa pracy,
11J.. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej ,
11J.. prawa cywilnego,
11J.. spraw karnych ,
11J.. spraw administracyjnych,
IIJ.. ubezpieczenia społecznego,
11J.. spraw rodzinnych,
IIJ.. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działal ności gospodarczej.
Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Informacje o systemie dostępne są na stronie internetowej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

W Puszczykowie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Wysoka 1.
Dyżury prawników trwają przez cztery godziny - od 11 do 15, pięć dni w tygodniu od
poniedziałku do piątku.

DOŁĄCZ ONLINE DO KARTY DUŻEJ RODZINY!
Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu l<arta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy,
i wyślą deklarację online. Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu l<arta Dużej Rodziny
dostępny na stronie: www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu.
Wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazaniem.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu
warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających
lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.
że wypełnią

} O I ED I styczeń 2016

I Echo Puszczykowa

www.puszczykowo.pl

SŁÓW KILKA O PRAWACH CZŁOWIEKA

2o

listopada obchodziliśmy Dzień Praw Dziecka.
Trzy tygodnie później - 3 grudnia - stanęliśmy
w obronie ludzi, których prawa są ograniczane lub
łamane, włączając się w Maraton Pisania Listów.

Atmosfera podniecenia i oczekiwania na gości udzieliła
wszystkim uczniom naszej szkoły. W tym roku bowiem
postanowi l iśmy obchodzić Dzień Praw Dziecka w sposób
szczególny. Zaprosiliśmy gości, których zadaniem było przeczytanie opowiadania o prawach dziecka , a następnie wspólnie z nauczycielami przeprowadzenie lekcji na ten temat. Wśród zaproszonych osób znaleźli się: Burmistrz Miasta
Puszczykowa -Andrzej Balcerek, zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński, ojciec Proboszcz - Marek Smyk, radne
Rady Miasta Puszczykowa - Dorota Łuczak-Dydowicz
i Małgorzata Szczotka, doktor Zofia Skibińska, prof. Maciej
Forycki, podróżnik - Arkady Fiedler, Anna Fiedler, dyrektor
PPP - Maja Bobrowska, dyrektor Biblioteki Miejskiej - Danuta Mankiewicz, państwo Michał i Luiza Kowalonek, Anna
Kołeczek-Berezyńska , przedstawiciele Rady Rodziców Małgorzata Heydel-Pobojewska i Joanna Tokarska, olimpijka
- Ewa Pomes. Uczniowie dyskutowali m.in. na temat prawa
do miłości i rodziny, prawa do sekretów, prawa do nauki.
Finałem całej akcji było wspólne spotkanie na boisku szkolnym i wypuszczenie balonów symbolizujących poszczególne
prawa. Wspólne odliczanie, uśmiechy zaproszonych gości,
emocje uczniów i... silny wiatr - spowodowały, że balony
odfrunęły w szeroki świat, zanosząc informację, że u nas
się

w szkole prawa dziecka są niezbywalną wartością! Pragniemy gorąco podziękować wszystkim tym, którzy aktywnie
włączyli s ię w naszą akcję. Liczymy, że w przyszłym roku
uda nam się powtórzyć obchody Dnia Praw Dziecka w równie ciekawy i „uśmiechn ięty" sposób.
1O grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw
Człowieka. W okolicach tej daty odbywa się również inne
doniosłe wydarzenie, w którym nasza szkoła (wspólnie
z Gimnazjum nr 2) bierze udział - Maraton Pisania Listów
Amnesty International. Akcja polega na napisaniu listów do
prezydentów, królów, premierów, prokuratorów państw,
w których prawa człowieka są łamane. Organizacja Amnesty
International wybiera kilkunastu ludzi na całym świecie, którym dzieje się „prawna" krzywda i właśnie w obronie tych
osób pisane są listy na całym świec ie . 3 grudnia mieliśmy
okazję włączyć się w tę szlachetną akcję. Pisaliśmy w obronie rodziny syryjskiej, po której ślad zaginął, w obronie
dziewczynek z Burkina Faso, które wydawane są za mąż
w wieku 11 lat, w obronie satyryka i blogera z Malezji, dziennikarza z Uzbekistanu, którego artykuły nie spodobały się
reżimowi, kobiety, która straciła nienarodzone dziecko,
obrońcy praw człowieka z Arabii Saudyjskiej i wielu innych.
W Maratonie, który odbywał się od godz. 16.00 do 20.00
wzięło udział 66 osób (przede wszystkim uczniowie Gimnazjum pod opieką pań: Agaty Szymczak i Beaty Durczewskiej), napisaliśmy 364 listy w obronie ludzi , którym odebrano prawa, a często i nadzieję.
Maciej Kubacki

DLA SIEBIE I INNYCH-JASEŁKOWE PRZEDSTAWIENIE
kres świąteczny i noworoczny należy w szkole do szczególnie przyjemnych i uroczystych. Na tę niezwykłą
atmosferę składa się czas oczekiwania, nadzieja, radość oraz zaangażowanie młodzieży
w przygotowania przedświąteczne.

O

Tradycją Gimnazjum Nr 2 w Puszczykowie są jasełka
przygotowywane przez młodzież wspólnie z nauczycielami.
Nasze przedstawienie miało swoją premierę podczas Wigilii
dla całej społeczności gimnazjalnej. Jednak nie skończyło się
na jednym występie. Jasełka mieli okazję zobaczyć zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek,
proboszcz parafii o. Marek Smyk, najbliżsi członkowie rodzin uczniów, absolwenci szkoły oraz wszyscy mieszkańcy
Puszczykowa zgromadzeni 6 stycznia 2016 roku w sali Jana
Pawła II, przy kościele pw. św. Józefa.
Serdecznie dziękujemy uczniom za grę aktorską, duży
wkład pracy i entuzjazm oraz wszystkim, którzy byli odpowiedzialni za nagłoś nienie , oprawę muzyczną i dekorację.
Opiekunowie jasełek:
A. Wojtkowiak-Urbaniak, B. Kokot, M. Szafarkiewicz
www.puszczykowo.pl
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grudniu ubiegłego roku zima „zapomniała"
o Wielkopolsce. W styczniu tego roku dała
już jednak o sobie znać i służby odśnieżające
ulice w Puszczykowie interweniowały
wielokrotnie. Z prognoz długoterminowych
wynika, że zima nie powiedziała jeszcze
ostatniego słowa i powróci.

W

Z opadów śniegu najbardziej cieszą się dzieci - Wielkopolska, jako pierwsza w kraju rozpoczęła swoje zimowe ferie.
Zdecydowanie mniej radości śnieg sprawia kierowcom, służ
bom komunalnym i właścicielom posesji.
W Puszczykowie ulice miasta odśnieżane są w trzech kolejnościach:

I kolejnością objęte są główne ciągi komunikacyjne (takautobusowe) przebiegające przez Puszczykowo, Puszczykówko i Stare Puszczykowo.
W Il kolejności odśnieżane są boczne ulice utwardzone,
a w III kolejności sprzęt wjeżdża na drogi nieutwardzone.
Zimowym utrzymaniem objęte są także chodniki i ścieżki
rowerowe. Sprzęt usuwający śnieg wjeżdża także na parkingi
miejskie, odśnieżana jest także płyta Rynku.
Przypominamy, że w razie opadów śniegu właściciele,
osoby i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdują
cymi się na terenie Puszczykowa muszą wywiązać się z obowiązków, nałożonych na nich m.in. przez zapisy Ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Puszczykowa (Uchwała nr 218/13/VI Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 21 maja 2013 r.);
Zgodnie z zapisami tych dokumentów, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez
uprzątnięcie błota , śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym
za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej
służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
że

W stosunku do osób, które nie wywiązują się z tych oboMiejscy mogą nakładać mandaty karne.
Z myślą o usuwaniu skutków opadów śniegu i ataków
gołoledzi przed zimą ustawiono w Puszczykowie kilkadziesiąt pojemników z mieszanką piasku i soli. Miejsca ich ulokowania zostały wybrane pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Pojemniki zostały bowiem
ustawione w miejscach, gdzie po opadach śniegu lub w przypadku ataku gołoledzi jest szczególnie niebezpiecznie głównie na podjazdach i zjazdach, zakrętach . W razie wystą
pienia złych warunków atmosferycznych kierowcy mogą
użyć piasku do wstępnego zlikwidowania śliskości przed
przyjazdem służb porządkowych.
red
wiązków Strażnicy

Dziękujemy wszystkim puszczykowianom, którzy po opadach śniegu odśnieżają swoje chodniki.
Równocześnie apelujemy do mieszkańców Puszczykowa, aby w okresie zimowym, w miarę moż
liwości parkowali na noc swoje auta na podwórzach, ewentualnie na podjazdach. To bardzo ułatwia
pracę kierowcom pługów i umożliwia optymalne odśnieżenie ulic. Samochody pozostawiane na noc
na drogach zmuszają kierowców pługów do ich omijania i zostawiania w tych miejscach nieusunię
tego śniegu, który później jest uciążliwy dla innych użytkowników ulic.

ZMIANA DVŻURÓW STRAŻY MIEJSKIEJ W PUSZCZYKOWIE
Od l stycznia 2016 r. Straż Miejska w Puszczykowie pełni dyżury według nowego harmonogramu.
W tygodnie nieparzyste, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.
Natomiast w tygodnie parzyste strażnicy będą pracować, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 20.00.
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GRUNWALDZKA ZGODNIE Z PLANEM
Zima , na szczeście dla drogowców, nie jest zbyt sroga, dzięki
temu możliwe jest kontynuowanie prac na ul. Grunwaldzkiej
i Bałtyckiej . Jak wynika z raportów wykonawcy, inwestycja
zrealizowana jest już w 50. procentach.
Ul. Grunwaldzka jest realizowana na około 260-metrowym
odcinku . Położona tam zostanie nawierzchnia z kostki typu
pozbruk oraz chodnik. Natomiast ul. Bałtycka , zostanie
przebudowana na odcinku ok. 430 m. Także ta ulica oraz
zaplanowany wzdłuż niej chodnik zyskają nawierzchnię
z kostki typu pozbruk. Zakres prac przewiduje także wykonanie
studzienek wpustowych , które zostaną połączone
z projektowaną kanalizacją deszczową. Docelowo do systemu
kanalizacji deszczowej w ulicy Bałtyckiej będzie podłączona
kanalizacja z ul. Grunwaldzkiej.
red

NIWKA STARA CZEKA NA ROZPOCZĘCIE PRAC
Drogowcy z Zakładu Robót Drogowych Marka Dachtery
czekają na odpowiednie warunki atmosferyczne, aby
rozpocząć prace na ul. Niwka Stara . W ramach tej inwestycji,
na odcinku ok. 800 metrów zostan ie zbudowana pieszojezdnia
z nawierzchnią z kostki pozbruk. W zakres robót wchodzi
także ułożenie ścieku z brukowej kostki betonowej oraz
studzienek wpustowych połączonych z kanalizacją
deszczową. Wykonawca zrealizuje również kanalizację
deszczową, poprawi geometrię skrzyżowań z drogami
bocznymi oraz dostosuje parametry łuków drogi.
Harmonogram prac przewiduje zakończenie robót latem tego
roku. Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że zadanie
pochłonie ok. 647 tys. zł .
red

BUDUJĄ KANALIZACJĘ

I WODOCIĄGI
Na ul. Makowej prowadzone są prace związane z układaniem
kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Z końcem ubiegłego roku
zakończono natomiast budowę kanalizacji sanitarnej na ul.
Morenowej. W minionym roku powstał również wodociąg na
ul. Andersonów. Prace związane z budowami tych sieci
wodociągowych i sanitarnych finansowane są z funduszy
Aquanetu. Realizacje prowadzone są w ramach planów
inwestycyjnych Aquanetu , po wcześniejszych wskazaniach
red
lokalizacji przez Miasto.

BĘDĄ NOWE SANITARIATY W DWÓJCE
Rozpoczeły się prace związane z budową dodatkowych
sanitariatów przy SP nr 2. Aby przygotować plac budowy
wykonawca musiał wykarczować kilka drzew rosnących przy
szkole. Sanitariaty będą dobudowane do istniejącej bryły
szkoły i powstaną na dwóch kondygnacjach . Będą z nich
korzystać głównie najmłodsi ucznioweie „dwójki". Wykonawcą
prac jest Zakład Ogólnobudowlany „NOR-BUD".
red
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XXIV FINAŁ WOSP
zebraliśmy

21.653

Tegoroczny puszczykowski finał WOŚP b ył ni esłyc h a n y.
W puszkach oraz podczas li cytacji podobni e, jak w mini onych
latach prowadzonej przez Martyn ę Rubinowską , zebrano rekordową dla miasta kwotę 21.653 ,92 zł. Podczas 24. finału Wielkiej
Orkiestry Św i ątecznej Pomocy 24 wo lontariuszy
i wo lontariuszek z Puszczykowa zbierało pieniądze na sprzęt opieki medycznej dl a
najmłodszych oraz dl a naj starszyc h pacjentów polskich szpita li.
W tym roku fi n ał Orkiestry uświetni
li swo imi występa mi uczestnicy warsztatów prowadzonych w Bibliotece M iejskiej im . Małgo rzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie
oraz Ce ntrum An imacj i Sportu. Mieliśmy
okazję p odz i wiać pokazy taneczne dzieci pod
op i eką pana Adr iana Rzetelskiego, a także grupy prowadzonej przez p anią Margot Małgo rzatę
Lampę-Słabosz. Widzowie szczególni e długo oklaskiwali najmłodszych tancerzy-dzieci z Niepublicznego
Przedszkola „Chatka Kubusia Puchatka". Klub Kostki Rubika Puszczykowo zaskakiwał moż li wościami , jakie daje zabawa
kostką. M uzycznyc h wrażeń dostarczyli uczestni cy wa rsztatów
gitarowych pod op i eką pana Carlosa Ramireza. N ie zab rakło sportowyc h atrakcji , takich jak rajd nordic wa lkin g, pokazu zumby

zł dziękujemy

grupy pod kierownictwem pani Manueli Mazurek oraz walk pokazowych sze rmi erki na szpady w wykonan iu UKS Muszkieter
z Mosiny. Jak zawsze mo g li ś m y li czyć na OSP Pu szczykowo,
stra żacy przygotowa li pokaz ratownictwa przedmedycznego z zastosowa ni em AED (a utomatycznego defi bry la tora zew n ętrz n ego)
i z ud z i ałe m publicz no śc i . Po pokaz ie
każdy c h ętn y mógł poćw i czyć udzielani e pi erwszej pomocy na fa ntomi e.
Gorąco oklaskiwane wystę py przepl ata ne były li cytacj a mi , w których
hojni mi eszkai'1 cy mi asta c h ętni e brali
ud z i a ł . Aukcje, jak co roku, roz p oczął
wspaniały tort w kształcie serca WOŚP
przekazany przez Piekarnię - C u ki erni ę Jacka Bła szkow iaka . Po ś ród li cytowanych
przedmi otów ni e za brakło zabawek dl a dziec i,
artykułów dekoracji wnętrz, pięknych bukietów czy
zestawu ga d żetów z pu szczykowskimi motywami podarowa nych przez Urząd Miejski, a także wielu inn ych
fa ntastycznych podarków ufundo wa nyc h przez mi eszkańców,
sklepy i firm y d z i ałaj ące na terenie naszego mi asta.
Dz i ę kuj e my wszystkim za otwarte serca i zaa n gażowa ni e .
Serdeczni e d z i ękuj e my spo nsorom i d arczyńcom za wsparcie.
BMCAK

WOLONTARIUSZE XXIII FINAŁU WOŚP
Monika Bogdanowska
Monika Dynowska
Joanna Gasik
Gabriela Grzebielucha
Nicole Huderek
Rozalka Huderek
Aleksandra Ignaszewska
Wiktoria Kubicka

Zuzanna Anna Libera
Monika Maćkowiak
Jagoda Marcinkowska
Filip Marcinkowski
Weronika Matuszak
Rita Wiktoria Mączyńska
Jolanta Molińska
Urszula Nieckarz

Maciej Po pławsk i
Marcin Popławski
Zuzanna Standar
Anna Wieczorek
Daniel Wietrzyński
Katarzyna Winkowska
Katarzyna Witczak
Aleksandra Zawada

OPIEKA
WOLONTARIATU
Ewa Bud zy ńska
Danuta Mankiewicz
Ewelina Marcinkowska
Beata Markowska
Anna Popławska
Katarzyna Świ n i a rska

LICZENIE
PIENIĘDZY

Maria Graczyk
Róża Grześkowiak

Ewa Mika
PROWADZENIE
Martyna Rubinowska

PRZYJACIELE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
. Serdeczne podziękowania składamy
Pomocy wśród których byli:

także

wszystkim naszym

darczyńcom

i

przyjaciołom

Wielkiej Orkiestr:

Swiątecznej

Burmistrz Miasta Puszczykowa
Andrzej Balcerek
Komendant Straży Miejskiej
w Puszczykowie Dariusz Borowski
Komendant Policji w Puszczykowie
Konrad Domino
Ochotnicza Straż Pożarna Puszczykowo
Centrum Animacji Sportu
ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH
Marek Dachtera
„Społem " Powszechna Spółdzielnia
Spożywców w Puszczykowie
BJB Piekarnia Cukiernia Jacek Błaszkowiak
ARTURO Sp. z o.o. Artur Gawroński
NEOPUNKT Tomasz Potocki
FOLIOS PAK
Państwo Iwona i Paweł Szóstak
PYCHOTKA Dorota Libera
MERLOTEKA Eliza i Leszek Kempińscy
AQUA SERVICE DYSTRYBUCJA S.C. J&J
Kruszka
HOTelarnia & SPAiarnia
KOMPUTRONIK SALON FIRMOWY
w Puszczykowie

TEA CLUB - Klub Herbaty Puszczykowo
Kwiaciarnia MARICLER
Państwo Maria i Michał Bukowscy
NATURALL Sklep ze zdrową żywnością
CENTRUM ZOOLOGICZNE PUSZCZYK
Beata Kasztelan
„BONSAI STYL" Aldona RAJEWSKA
KLEKS - Sklep z zabawkami i art. szkolnymi
E.T. Krzyżan iak Art. elektryczne
w Puszczykowie
CENTRUM FLORYSTYKI
Izabela Rachwalak
Księgarnia Piasecki
„LA FIGA" Moda Wioska Puszczykowo
SKLEP BEZ OGRÓDEK
,,NASZA KWIACIARNIA"
F.H . ,,DANA" E.L. Kempińscy
APTEKA Św. Kamila
APTEKA ALCHEMIA
Klub Olimpijczyka
TABAKIERA
Klaiber M., Nowak K.
Sprzedaż art. metalowych.
Stowarzyszenie Aktvwne Puszczykowo

Klub Kostki Rubika Puszczykowo
Pani Ewa Budzyńska Dyrektor SP nr 1
Pani Marta Matuszewska - Sufryd
Pani Ala Brączkowska
Pani Dorota Dettloff
Pani Manuela Mazurek
Pani Grażyna Zdziabek
Pan Kuba Janaszek
Dziękujemy również Wszystkim
anonimowym darczyńcom.
Cieszymy się niezmiernie, że nasze zaproszenie do wspólnej zabawy
spotkało się z tak ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców
i gości.
Dziękujemy

wszystkim z całego

serca za zaangażowanie.

Siema!!!!
Puszczykowski Sztab XXIV Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

BEZPIECZEŃSTWO W BANKOWOŚCI

I FINANSACH ]
i finansach " było tematem
wykładu dla słuchaczy Akademii Seniora , przygotowanego
przez BMCAK. O tajnikach finansowego bezpieczeństwa
mówił Łukasz Nowacki, dyrektor puszczykowskiego
oddziału banku PKO BP. Z prelekcji można było dowiedzieć
się między innymi , jak ustrzec elektroniczne konta bankowe
przed nieautoryzowanym dostępem , co zrobić gdyby taka
sytuacja miała miejsce . Radą i pomocą służyła również
puszczykowska policja . Wykład cieszył się dużym
zainteresowaniem studentów Akadami Seniora, którzy cenią
sobie wiedzę , jak bezpiecznie korzystać z technologicznych
udogodnień .
BMCAK
„Bezpieczeństwo

w

bankowości

BIBLIOTEKA MIEJSKA
„BM
ZI'2
iM. M. MusirnO\vicz
~~ ~ CENTRUM ANIMACJI KULTURY

Inauguracja II Semestru
Akademii Seniora

UWAGA ZMIANA TERMINU!
29 stycznia 2016 r. godz. 12:00

(7)am9J{elcxlia

SPEKTAKL TEATRALNY

~

'
Styczeń
Gorący karnawał

WWYKONANIU UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW
AKADEMII SENIORA

~A.TR

Kościele

Parafialnym pw. Matki Boskiej
Puszczykowo,
ul. Kościelna 1 (za Rynkiem)
WSTĘP

w Rio! :

brazylijskiego.

instrumenty perkusyjne, tancerka samby

1 lutego 2016 godz. 18.00
Sala pr zy

karnawału

tradycja

Wniebowziętej,

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

ul. Wysoka 1
62-040 Pu szczykowo

WOLNY

ZAPRASZAMY

Bilet5

zł

ABOLIOA W BIBLIOTECE

BM
C-EI3

Dawno, dawno temu wypożyczyłeś książki z naszej Biblioteki.
Czas mija, a książki nadal leżą na pólce ... Pora je oddać.
, Drogi Czytelniku !

PRZYJDZ DO NAS do 30.01.2016 r.
ODDAJ KSIĄŻKI I SKORZYSTAJ Z ABOLICJI!
ZA PRZETRZYMANE NIE ZAPŁACISZ KARY!
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie
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PASJE MŁODYCH CZYTELN IKÓW
Na parterze Biblioteki Miejskiej w styczniu, prezentowane
efekty pracy „Agencji portretowej" Alicj N i edbały,
uczennicy IV klasy SP2 w Puszczykowie. Autorka prac
plastycznych nie ograniczyła si ę do rysowania pozujących
postaci, każdej zaaranżowała w ciekawy sposób tło . Wa rto
nawet w pochmurny dzień zajrzeć do Biblioteki, gdyż
wystawa wprowadza w dobry nastrój wyjątkowym
podej ściem do tematu i optymistyczną paletą barw.
Serdecznie zapraszamy, by samemu prze konać się , czy
Alicja dobrze oddala charakter portretowanej postaci
(tajemniczo dodamy, że jest taka możliwość) .
są

BMCAK

SPOTKANIA Z TEATREM DLA DZIECI
13 stycznia 2016 r. Teatr Cieni Latarenka po raz kolejny
nas we
do
cieni i
dla widzów
przedstawienie „Misiowe mruczanki".
W
środę

zabrał

baśni. Grą

światła wyczarował

Biblioteka Miej ska im. Małgorzaty Musierow icz Centrum
Animacji Kul tury obiecuj e, że Teatr Cien i Latarenka zagości
jeszcze nie raz w Puszczykowie, by znów oczarować widzów
małych i du żych swoim występe m.
W lutym spotkania z teatrem odbędą s i ę w dni ach: 1O lutego 201 6 r. godzina 17.00 z przedstawieniem „Kozi ołek Pa-

BM
C-6I3

FERIE
W BIBLIOTECE

ak co roku zapraszamy dzieci pozostające
podczas ferii zimowych w mieście do
skorzystania z oferty przygotowanej przez naszą
bibliotekę. Z pewnością każdy znajdzie coś
ciekawego dla siebie
BIBLIOTEKA DLA DZIECI
(Odd ział D z iecięcy, ul. Rynek 15, Puszczykowo):
Zaj ęc i a pl astyczne: ,,Nuda ni e dl a mnie". Podczas
zaj ęć uczestnicy poznaj ą różne techni ki plastyczne. Dow i ed zą s i ę, w jaki sposób można wykon ać oryginalny,
niedrog i prezent z papi eru , sznurków, guzi ków, klej u
i innych przedmiotów codziennego użytku .
Gry plan szowe: ,,Feri e w bibli otece ni e są nudne"
- gry planszowe, karciane oraz szachy. B ędz i e m ożna
pozna ć wspani ały świat gier planszowych, zapewni aj ąc
przy ty m sposób na św i etn ą za b awę w gro ni e wie lu
osób poł ączo ną ze zdrową rywa l izacją, a do tego sporo
p rzyj emn ośc i i emocji .

J

www.puszczykow o.pl

wspaniałą podróż

świata

piękne

canówek" oraz 17 lutego 2016 r. godzina 1I .00 prezentując
,,Domek w lesie".
Wszystkie spektakle o dbywać s i ę będą w sali przy Koś
ciele Parafialnym pw. Matki Boskiej Wn i eb owziętej, ul. Koś
cielna l (za Rynkiem). Bilety w cenie 5 zł za osobę dostępne
będ ą przed spektaklem.
BMCAK

-·

1 ROZGRZEJ SIĘ
PRZED WALENTYNKAMI
W

sobotę, 13 lutego 2016 r. ~

o godzinie 17.00
z terenu
Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie
przy ulicy Kościelnej wystartuje
walentynkowy marsz nordic walking
,, Rozgrzej się przed Walentynkami".
Trasa 4 km lub 8 km - do wyboru.
Zalecane zabranie latarek czołowych.
Na każdego czeka pamiątkowy medal
i ciepły poczęstunek.
Wpisowe 25 zł.
Zapisy:
http ://marsze nord ie. wix.com/puszczykowo.

Zapraszamy!
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DOKARMIAJ Z GŁOWĄ!
M ogrodów, i które
ieszkając

w Puszczykowie, które ma tak dużo
sąsiaduje z pięknymi lasami,
mamy niesamowite szczęście cieszyć się codziennie
towarzystwem ptaków. Bez trudu można u nas zimą
spotkać wróble, mazurki, sikorki, sójki, kosy czy rudziki.

Od wiosny do późnej
jesieni pomagają pozbyć
się nam dokuczliwych
owadów i innych, często
uciążliwych bezkręgow

ców. Powoli nastaje jednak
czas, kiedy to my - ludzie,
musimy im pomóc.
Kiedy spadnie wyczekiwany przez dzieci śnieg
lub, gdy ziemię skuje
mróz, ptakom bardzo trudno zdobyć jakikolwiek pokarm. Należy je więc dokarmiać ALE! - róbmy to
z głową. Przypominamy zatem o kilku podstawowych zasadach.
Starajmy się unikać wysypywania resztek pieczywa.
Po pierwsze pełno w nim niezdrowych dla ptaków dodatków.
Po drugie, kiedy miękkie pieczywo namoknie i zamarznie, staje
się niebezpieczne. Tak samo jak np. spleśniały chleb. Jeżeli już
decydujemy się na pieczywo, to niech będzie ono czerstwe
i dobrze pokruszone. Stawiajmy jednak przede wszystkim na
produkty naturalne, nie przetworzone przez człow i eka. Mogą to
być kasze (ale nie pęczniejące w przewodzie pokarmowym),
zboża, płatki owsiane (zwykłe lub górskie, a nie błyskawiczne),
ziarna słonecznika, dyni, orzechy (nie solone) oraz oczywiście
gotowe mieszanki nasion dla dzikich ptaków. Dla sikorek wielkim przysmakiem będzie również tłuszcz zwierzęcy (słonina lub
łój), a także zalane roztopionym tłuszczem nasiona i orzechy tzw. kule zimowe. Należy jednak pamiętać o prawidłowym przechowywaniu takich „łakoci" bo zjełczałe tylko zaszkodzą ptakom. Kosy natomiast nie pogardzą przekrojonym jabłkiem lub
garstką rodzynek od czasu do czasu.
Nie można oczywiście rozleniwiać ptaków i dokarmianie
trzeba rozpocząć, gdy warunki pogodowe uniemożliwiają już im
żerowanie. A gdy się na to zdecydujemy, to róbmy to REGULARNIE. Ptaki szybko przyzwyczają się do takiego źródła pokarmu i dłuższe przerwy w dostarczaniu im go mogą być dla
nich wręcz zabójcze. Pamiętajmy - dla nas takie dokarmianie to
niewielki wysiłek, a dla ptaków oznacza przetrwanie. Jest to też
wspaniała lekcja odpowiedzialności i empatii dla dzieci. Ptaki
natomiast odwdzięczą się pięknym śpiewem i trelami na wiosnę.
Kilka pomysłów na proste i recyklingowe karmniki znajdą
Państwo na naszym blogu: www.centrumekoinfo.blogspot.com
Anna Polaszczyk
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ZACZYTANA KLASA 3A
W SP nr 1 zakończyła się akcja zbierania książek
w kampanii społecznej „Zaczytani". Uczestnicy tej
akcji chcą zebrać książki i stworzyć biblioteki
w szpitalach, placówkach terapeutycznowychowawczych, świetlicach środowiskowych czy
hospicjach. Akcja spotkała się z bardzo miłym
odbiorem i udało się zebrać aż 202 pozycje!
Wszystkie książki trafiły jeszcze przed świętami do
wyznaczonego punktu w Poznaniu, a potem będą
się nimi cieszyć dzieci. Bardzo dziękujemy
wszystkim, którzy włączyli się do akcji. Dzięki Wam
jakieś dziecko na pewno się uśmiechnie.
Milena Taratajcio i klasa 3a

BM
C46I

BIBLIOTEKA MIEJSKA
iM. M. Musirnowicz
CENTRUM ANIMACJI KULTURY

17 LUTEGO

Światowy Dzień Kota

Blblloteta Miejska lm. M. Muslerowk.1 Centrum Animacji Kultury w Puuczykowle
2dpras,.a na wy

tawę

plas1vun4

Ali<JI Golau\sldoj uczennicy lclaty V I SP 2
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ł
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Akcja trwa od 01.02. do 20.02 2016 r
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KONIEC ROKU U SENIORÓW
la najstarszych członków (w wieku 80+)
puszczykowskiego Oddziału Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów ostatnim akcentem 2015
roku było „Spotkanie Opłatkowe".

D

Frekwencja dopisała , przybyło około 70. członkó w-seniorów,
poza nielicznymi, którzy ze względów kondycyjnych pozosta li
w domu. Wśród obecnych było piętnastu Jubilatów, którzy w 2015 r.
obchodzili 80-te urodziny. Jak każdego roku , były dla nich kwiaty,
gratulacje i oczywiście wspólnie odśpiewane „Sto lat. . ." .
Spotkanie zorganizowano 12 grudnia 2015 r. w Leśnym Ośrodku
Szkoleniowym na terenie WPN.
Nastroje były wyśmienite. Wspólne śpiewanie kolęd , recytacje i
tradycyjna kolacja wigilijna, składająca z wielu dań. Były też napoje
i różnorodne wypieki ufundowane przez naszą, puszczykowską cukiernię Jacka Błaszkowiaka.
Wśród zaproszonych gości , w spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz
Miasta -Andrzej Balcerek, Przewodnicząca Rady Miasta - Małgo
rzata Hempowicz, Kierownik MOPS-u - Karol Majewski, Przewodniczący Oddz. Okręgowego PZERiI - Henryk Zywert i nasi niezawodni sponsorzy. Wcześniejszym wydarzeniem, w dniu 2 grudnia,
było rozdanie wśród naszych emerytów, rencistów i inwalidów, 182
paczek pełnych świątecznych smakołyków.
Rok 2015 był rokiem szczególnie bogatym w wydarzenia w naszym Oddziale: jubileusz 65-lecia dla około 200 osób, wyjazdy rehabilitacyjne nad morze do Sarbinowa i Dąbek dla I 00 osób, muzyczne
wyjazdy kulturalne do Poznania dla 271 osób, wycieczki do Warszawy i Poznania dla 97 osób oraz spotkanie listopadowe z okazji Mię
dzynarodowego Dnia Seniora .
W imieniu wszystkich członków puszczykowskiego Oddziału
PZERil serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi Miasta i naszym
niezawodnym darczyńcom - bez pomocy których nie bylibyśmy
w stanie organizować tak wspaniałych wydarzeń i wywołać na twarzach naszych Seniorów tak wielu uśmiechów.
Dziękujemy również całemu , zespołowi Zarządu Oddziału PZERil w Puszczykowie, który nie szczędzi czasu i energii w umilaniu
życia puszczykowskim Seniorom.
Nina Kubzdela

KOMUNIKATY PZERil
Plan wyjazdów kulturalnych, rehabilitacyjnych,
wycieczek, spotkań integracyjnych Polskiego
Zwi ą zku Emerytów, Rencistów i In walidów w
Puszczykowie w 2016 roku.
Zapisy i wpłaty w Klubie Seniora, środy, godz.
15.00 - 17.00.
1. Wyjazd rehabilitacyjny do Sarbinowa „Bursztynowy Brzeg",
pobyt 19 - 29 maja 2016 r. - 53 osoby,
zapisy, pierwsza wpłata - 16 marca,
druga wpłata - 27 kwietnia.
l:.._Wyjazd rehabilitacyjny do Uzdrowiska Dąbki „Dom Maria",
pobyt 20 - 27 sierpnia 2016 r. - 30 osób,
zapisy i pierwsza wpłata - 16 marca,
Il wpłata - 29 czerwca.
3. Wyjazd kulturalny - 106 osób,
zapisy i wpłaty - 20 kwietnia,
Wyjazd kulturalny - 54 osoby,
zapisy i wpłaty - 12 października.
~Wycieczka jednodniowa do Bydgoszczy 50 osób, zapisy i wpłata 11 maja, termin wyjazdu
czerwiec.
5. Wycieczka pięciodniowa - 50 osób, tem1in
- wrzesień: Kraków-Wawel , Bukowina Tatrzańska ,
Beskid Sadecki, Stary i Nowy Sącz, Dom Pamięci
ks.Tischnera w Łopusznej , Zakopane, 4 noclegi
w Pyzówce k. Nowego Targu.
Zapisy i pierwsza wpłata - 29 czerwca,
Il wpłata - 14 września.
~Światowy Dzień Inwalidy - kwiecień .
7. Międzynarodowy Dzień Seniora - listopad .
8. Paczka gwiazdkowa - grudzień .
9. Spotkanie opłatkowe seniorzy 80+ - grudzień .

10. Spotkania „Przy Kawie" w Klubie Seniora:
w każdą pierwszą środę miesiąca, od lutego do
czerwca, wrzesień i październik, w godz. 15.30 17.00.
11. W lipcu i sierpniu, na czas przerwy wakacyjnej , Klub Seniora nieczynny. W sprawach pilnych - numer kontaktowy 603 322 533 .
Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów:
„Echo Puszczykowa", na stronie internetowej
Urzędu Miasta - zakładka PZERil, w Klubie Seniora nr tel. 61 8194 648, środy, godz. 15.00 17.00.
Zarząd Związku

www.puszczykowo .pl
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HISTORIA PUSZCZYKOWSKICH POWSTAŃCÓW
uszczykowo, tak jak wiele miejscowości w Wielkopolsce, zostało wyzwolone w czasie Powstania
Wielkopolskiego na przełomie 1918 r. i 1919 r. W latach pięćdziesiątych władze państwowe przyznały
żyjącym bojownikom Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Na liście odznaczonych znalazło się trzynaście osób
urodzonych na terenie naszego miasta. Z wniosków o przyznanie medalu możemy dowiedzieć się o wkładzie
wniesionym w zryw niepodległościowy przez puszczykowskich powstańców.

P

Na ternie Puszczykowa została stworzona Kompania Popod dowództwem por. Lange. Należał do niej Stefan Niemir, który od 2 stycznia 1919 r. walczył na froncie
północnym. Na terenie Puszczykowa powstał również oddział pod dowództwem Józefa Bąka , który był właścicielem
restauracji przy ulicy Jana III Sobieskiego na Górnym Puszczykowie. Do jednostki w dniu 27 grudnia 1918 r. wstąpił
jako ochotnik Stanisław Nowacki. Z wniosku o przyznanie
Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego wiadomo, że Stanisław Nowicki uczestniczył w zdobywaniu koszar na ul. Solnej i na ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu, a następnie w walkach
o Śrem.
Jednym z najciekawszych powstańców był Tadeusz Garstecki który od dnia 27 grudnia 1918 r. asystował przy zdobywaniu Prezydium Policji Niemieckiej przy Placu Wolności
w Poznaniu oraz Hotelu Rzymskiego, skąd zabrano całą gotówkę i doręczono Komitetowi Powstańczemu w Bazarze.
Dnia 28 grudnia 1918 r. brał udział w zdobyciu koszar na
Jeżycach, gdzie zdobyto 4 ciężkie karabiny maszynowe oraz
rozbrojono wojsko niemieckie. Od tego czasu służył w róż
nych posterunkach. Dnia 1O stycznia 1919 r. został przeniesiony do pierwszej kompanii lotniczej w Ławicy, gdzie jako
pilot przeprowadzał loty wywiadowcze na terenie Wielkopol ski. Po zakończeniu powstania pozostawał w służbie czynnej
do 1921 r.
Warto rów-.
wstańcza
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nież wspomnieć

o reszcie bojowników urodzonych na terenie Puszczykowa , którzy
brali udział Powstaniu Wielkopolskim . Walczyli na wszystkich frontach
zrywu niepodleg ł O Ś C _i O W e g O
o poszczególne
dzielnice Poznania, poprzez
mniejsze m1eJscowości , aż do

pełnego wypchnięcia

wojsk niemieckich
z Wielkopo lski. Powstańcami tymi byli:
Franciszek Ratajczak,
Stanisław Adamski ,
Franciszek Budzyń, Stanisław Karpiński, Michał
Kożlik,

Antoni Pawliczak, Franciszek Talarczyk, Stanisław Talarczyk. Na puszczykowskim cmentarzu spoczywają również powstań

cy, którzy sprowadzili
się do naszego miasta po
Kazimierz Ratajczak
zrywie niepodległościo
wym: Arkady Fiedler - słynny podróżnik, Julian Lange - naczelny komendant Straży Ludowej , Florian Michałowski radny gminy Puszczykowo i właściciel piekarni przy ulicy
Poznańskiej , Zygmunt Bessert, Mikołaj Bobowski , Franciszek Bosiacki, Jan Celler, Kazimierz Czyż, Leon Drygas,
Józef Dudkiewicz, Nikodem Gidaszewski, Kazimierz Hejnowicz, Andrzej Henicz, Klemens Jankowski, Bohdan Jemajczyk, Tadeusz Leitgeber, Jan Majchrzycki, Kazimierz Motławski , Stanisław Olszewski, Michał Paczyński , Ludwik
Pawlicki, Stefan Rajczak, Józef Rajewicz, Jan Suchorski ,
Edward Szperkowski, Ludwik Szymczak, Jan Taciak, Wincenty Techlik, Antoni Warchalewski, Jan Wdowicki , Stanisław Zych .
Pełne informacje o powstańcach z Puszczykowa uzyskano
ze strony http://powstancy-wielkopolscy.pl/, na której Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo" opracowało listę powstańców uhonorowanych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym wraz z dokładnym opisem . Każdy może
sprawdzić na tej stronie internetowej swoich przodków. Jednakże zbiór nie jest pełny, gdyż nie obejmuje osób, które
zmarły przed 1957 r.
Zachęcam wszystkich potomków powstańców o przesła
nie wspomnień i materiałów na adres poczty elektronicznej :
krzyzanskimaciej @gmail.com oraz do kontaktu telefonicznego pod numerem 508467405.
Maciej Krzyżański
członek Kola Historycznego
www.puszczykowo.pl

Rozkład

00:19
04:40
05: 12
05:50
05:55
06:33
07:01
07:06
08:00
08:04
09:09
09:11
09:13
1O: 07
11 :11
12:00
12:26
12:38
12:39
13:19
13:25
14:37
15:09
15:42
16:19
16:23
17:06
17:10
18: 14
18:38
19 :21
19:25
20:26
20:29
20:30
21 :19
21 :25
22:20
23:08
23:23

jazdy

pociągów

ze stacji Puszczykówko

Puszczykówko - Leszno 01:10
Puszczykówko -

Poznań Główny

Puszczykówko -

Poznań Główny

Puszczykówko - Leszno 06:44

(ważny

od 12 I do 12 Ili 2016 r.)

(3)

05:01

(7)

05:40
(5)

Puszczykówko -

Poznań Główny

06:16 -

Poznań

Garbary 06:29 -Poznań Wschód 06:33 -

Poznań

Antoninek 06:37

Puszczykówko -

Poznań Główny

07:00 -

Poznań

Garbary 07:14 -Poznań Wschód 07:18 -

Poznań

Antoninek 07:22 (7)

Puszczykówko - Leszno 07:57 - Rawicz 08:20 Puszczykówko -

Poznań Główny

Wrocław Główny

09:11 - Szklarska

Poręba

G. 12:24

07:27

Puszczykówko - Leszno 08:55 - Rawicz 09:22 - Żmigród 09:37 -Wrocław Mikołajów 10:19 - Wrocław Główny 10:25
Puszczykówko - Poznań Główny 08:27 - Poznań Garbary 08:33 -Poznań Wschód 08:37 - Poznań Antoninek 08:41
Puszczykówko - Leszno 10:04

(2)

(5)

Puszczykówko - Poznań Główny 09:32

(11)

Puszczykówko - Poznań Główny 09:34

(12)

Puszczykówko - Poznań Główny 10:28

(2)

Puszczykówko - Leszno 12:06 - Rawicz 12:31 - Żmigród 12:46 - Wrocław Główny 13:30
Puszczykówko - Poznań Główny 12:21

(2)

Puszczykówko - Leszno 13:21 (2)
Puszczykówko - Poznań Główny 13:18
Puszczykówko -

Poznań Główny

(13)

13:18

(14)

Puszczykówko - Leszno 14:14 - Rawicz 14:41 -Żmigród 14:57 -Wrocław Główny 15:45
Puszczykówko - Poznań Główny 13:46

(2)

Puszczykówko - Leszno 15:32
Puszczykówko - Leszno 16:05 - Rawicz 16:33
Puszczykówko - Leszno 16:30

(6)

Puszczykówko - Leszno 17:14

(7)

Puszczykówko - Poznań Główny 16:44

(17)

(2)

Puszczykówko - Leszno 18:01 - Rawicz 18:28 - Wrocław Główny 19:24 - Jelenia Góra 22:09
Puszczykówko - Poznań Główny 17:31

(2)

(2)

Puszczykówko - Leszno 19: 1O (2)
Puszczykówko - Poznań Główny

18:59

Puszczykówko - Leszno 20: 16 - Rawicz 20:41 - Żmigród 20:57 - Wrocław Główny
Puszczykówko -

Poznań Główny

Puszczykówko - Leszno 21 :26

19:45

(2)

(2)

Puszczykówko -

Poznań Główny

20:55

(15)

Puszczykówko -

Poznań Główny

20:56

(16)

Puszczykówko - Leszno 22:15

(8)

Puszczykówko - Poznań Główny 21 :46
Puszczykówko - Leszno 23:14

21 :43

(2)

(10)

Puszczykówko - Leszno 00:04
Puszczykówko - Poznań Główny 23:44

(5)

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW
(2) - kursuj e l 2 I - l 2 TIJ
(3) - kursuj e 5 I - 12 Ili (od wtorku do
soboty )

(4) - kursuje od poni edzi ałku do soboty
(5) - kursuje 4 I - 11 III
(od poniedzi a ł ku do pi ątku)

www.puszczykowo.pl

(6) - kursuj e codziennie oprócz sobót
(7) - kursuje od poniedział ku do pi ą tku
(8) - kursuje codziennie
(IO) - kursuje codziennie
(12) - kursuje 12 I - I 2 III
(od poniedziałku do soboty)

(14) - kursuje 12 I - 11 Ill
(od poni edz i ałku do pi ątku)
(16) - kur uje 12 I - 11 III
(codzienn ie oprócz sobót)
( 17) - kursuje do 11 Ill
(od poniedzialkudo pi ątku)
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651 (KOMLUB)
Przystanek:
Puszczykowo/Niwka Szpital
Kierunek: Debiec
Puszczykowo /Niwka Szpital
2 Puszczykowo /Nadwarciańska
3 Puszczykowo/Dworcowa N/Ż
5 Puszczykowo/Puszczykówko
6 Puszczykowo/Libelta
8 Puszczykowo/Piaskowa
9 Puszczykowo/Rondo Puszczyk
10 Puszczykowo/Kościelna
11 Puszczykowo/Wiosenna
13 Puszczykowo/Źródlana N/Ż
15 Puszczykowo/Dworzec
17 Łęczyca/WPN N/Ż
18 Łęczyca/Łęczycka N/Ż
19 Łęczyca/ Dworcowa N/Ż
21 Luboń/Leśna N/Ż
22 Luboń/Rutkowskiego
24 Luboń/R. Maya
26 Luboń/Ratajskiego
28 Luboń/Szkolna nr 3
30 Luboń/Dębiecka N/Ż
32 Oś Dębina
33 Kasztanowa
35 Poznań DĘBIEC

Dni
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642, 643 (EKO RONDO)
Przystanek:
Puszczykowo/Niwka Szpital
Kierunek: Dębiec

27
27

27
27

07
07
07
22
00

Trasa linii 651
MOSINA DWORZEC KOLEJOWY - Mosina/Mostowa - Mosina/Rzeczypospolitej Mosińskiej - Puszczykowo/Kraszewskiego - Puszczykowo/Nadwarciańska - Puszczykowo/Dworcowa
- Puszczykowo/Libelta - Puszczykowo/Piaskowa - Puszczykowo/Poznańska - Łęczyca/Poznańska - Luboń/Armii Poznań - 28
Czerwca 1956 r. - DĘBIEC

Od 1 stycznia 2016 roku na wniosek Urzędu Miasta
i Gminy w Mosinie wszystkie kursy na linii nr 651, (które w 2015 r. realizowane były do miejscowości Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Krosinko oraz Ludwikowo) zostanją skrócone do pętli przy dworcu kolejowym w Mosinie.

Puszczykowo /Niwka Szpital
1 Puszczykowo /Nadwarciańska
3 Puszczykowo/Dworcowa
4 Puszczykowo/Puszczykówko d.K.
6 Puszczykowo/Libelta
7 Puszczykowo/Piaskowa
9 Puszczykowo/Rondo Puszczyk
11 Puszczykowo/Koście l na
12 Puszczykowo/Wiosenna
13 Puszczykowo/Źródlana
15 Puszczykowo/Dworzec
18 Łęczyca/WPN
19 Łęczyca/Łęczycka
21 Łęczyca/ Dworcowa
24 Luboń/Lasek
26 Luboń/Rutkowskiego
28 Luboń/R. Maya
30 Luboń/Ratajskiego ·
31 Luboń/Szkoła' nr 3
32 Luboń/Dębiecka
34 Poznań/Oś . Dębina
35 Poznań/Kasztanowa
37 Poznań DĘBIEC

Trasa linii 642 i 643
Puszczykowo /Niwka Szpital
- Nadwarciańska - Dworcowa
- Puszczykówko dworzec PKP
- Libelta - Piaskowa - Rondo
Puszczyk - Kościelna - Wiosenna
- Źródlana - Dworzec - WPN Łęczycka - Dworcowa - Lasek
- Luboń/Rutkowskiego - Luboń/R.
Maya - Luboń/Ratajskiego Luboń/Szkoła nr 3 - Luboń/
Dębiecka - Poznań/Oś. Dębina
- Poznań/Kasztanowa - Poznań
DĘBIEC

Dni
robocze
4
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Niedziele
i święta
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LEGENDA:
P - linia 643 przez
Puszczykowo Stare
S - nie kursuje w okresie
1.VII - 31.Vlll
Trasa linii 643 do ul. Kościelnej
jest taka sama jak linii 642 . Póź
niej autobusy skręcają w ul Studzienną i dalej jadą ulicami: Krótką, Pszeniczną, Konwaliową i wracają na ul. Wiosenną. Dalej trasy
obu linii sa takie same.
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INFORMACJJ
PRACE NA MAGISTRALI E59
W styczniu ekipy pracujące przy modernizacji linii kolejowej
E59 Poznań - Wrocław, na dobre weszły do Puszczykowa.
Na razie firma Trakcja PRKil S.A., realizuje przebudowę toru
nr 1, po którym normalnie poruszały się pociągi jadące
w kierunku Wrocławia. W ramach prowadzonych prac
zostaną wyburzone prefabrykowane fundamenty slupów
trakcyjnych i odciągów. Na odcinku Mosina - Luboń
wykonawca wymieni tory, sieć trakcyjną oraz wykona remont
peronów, stacji i przystanków. Powstaną także ekrany
akustyczne. Zmodernizowane zostaną też wszystkie
przejazdy kolejowo-drogowe na tej trasie. W ramach zadania
linia kolejowa dostosowana zostanie do prędkości 160 km/h
wraz z elementami rozwiązań dla prędkości 200km/h. Po
zakończeniu inwestycji, czas przejazdu pomiędzy
Wrocławiem a Poznaniem wyniesie godzinę i 40 minut. red

NOWE DRUKI SELEKTU
„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" informuje,
nowe druki deklaracji.
Z r.
wiązek Międzygminny

iż

od 1 stycznia 2016

obowiązują

SELEKT przypomina, aby wszystkie pierwsze deklaracje, nowe deklaracje oraz korekty po 1 stycznia 2016 r. składane
były na nowym druku. Mieszkańcy Puszczykowa mogą pobrać dekJaracje ze strony miasta:

www.puszczykowo.pl. Druk znajduj esie w zakładce ODPADY.
Ponadto od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje ryczałt za domki letniskowe oraz wzrasta do 20 zł stawka opłaty od
l mieszkańca w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany, co ma odzwierciedlenie również w dekJaracji.

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI
ima to bardzo ciężki okres dla osób starszych, bezdomnych. Meteorolodzy zapowiadają, że
w Wielkopolsce zima może dać się jeszcze we znaki. Dlatego apelujemy do mieszkańców Puszczykowa
o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących
pomocy w okresie zimowym.

Z

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Każdą
informację o osobach starszych, samotnych, bezdomnych -

o tych, których nie znamy, a wydaje nam się, że potrzebują
pomocy - przekażmy pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy wiedzą jak najlepiej pomóc takim
osobom.
Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na
klatkach schodowych , w okolicach dworców, ogródków
działkowych, węzłów ciepłowniczych.

Wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli odpowiednim służbom na czas przyjść im z pomocą.
Informacje najlepiej zgłaszać do

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej,

osobiście

ul. Wysoka 1
lub telefonicznie 6 l 8 194 648;

można też powiadamiać policję pod nr tel. 61 841-30-20,
61 81 33 193 lub alaimowym 997
lub Straż Miejską (telefon dyżurny) - 692 458 534. red

ODESZLI

Myszkowska Danuta Leokadia
Szłapka Marek Mirosław
Figas Aleksander
www.puszczykowo.pl

data ur.
11.X.1926
19.Xll.1959
30.1.1922

data zg.
12.Xll.2015
15.XI 1.2015
22.XI 1.2015

Mrugalska Krystyna
Skowron Józef
Wilczek Stafan Marian

data ur.
5.Vll.1933
18.11.1936
27.Vll.1958

data zg.
24.Xll.2015
29.Xll.2015
29.Xll .2015
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MAMY MISTRZÓW WIELKOPOLSKI
akub Standar i Jakub Mikołajczak, uczniowie SPl w Puszczykowie i zawodnicy klubu PTS Puszczykowo
wywalczyli złoty medal w Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie, który odbył się w Poznaniu
9 grudnia.
Chłopcy po wygraniu zmagań na szczeblu
WltLKUł'UL~KIŁ
powiatowym i rejonowym w finale zagral i ze
szkołami z Ostrowa Wlkp., Sarbic, Poznania
i Przeźmierowa. Wszystkie pojedynki zakoń
czyły się 3:0, co dowodzi pewnego zwycięstwa.
Dzień wcześniej rywalizowali gimnazjaliści,
gdzie Kuba Kędziora, Wojtek Pawlik i Kuba
Mazurek byli o krok od zdobycia brązowego
medalu jednak dosłownie jedna lotka zaważyła
o 4 miejscu.
Sukcesy naszych badmintonistów w szkolnych rozgrywkach dobrze prognozują na zbliżające się Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski
w Badmintonie, które odbędą się w Przeźmie
rowie.
PTS

J

lliKLY~I\A

MLODZIEŻV SZKOLNEJ

GRAND PRIX PUSZCZYKOWA W TENISIE STOŁOWYM

g

stycznia odbył się drugi turniej z cyklu Grand Prix
Puszczykowa 2015/16 w tenisie stołowym. Po raz
drugi w swoich kategoriach najlepsi okazali się:
Jakub Taratajcio (szkoły podstawowe), Agata Matla
(OPEN - kobiety) i Jacek Mazurek (OPEN - mężczyźni)
- gratulujemy!
Poniżej

prezentujemy wyniki drugiego turnieju i klasypo dwóch turniejach:
Wyniki w kategoriach:
Szkoły podstawowe (chłopcy)
I.
Jakub Taratajcio - SP Wiry
2.
Igor Roszkowski - SP l Puszczykowo
3.
Cezary Kossakowski - SPl Puszczykowo
OPEN (kobiety)
1.
Agata Matla - Puszczykowo
2.
Elżbieta Sobska - Puszczykowo
OPEN (mężczyźni)
1.
Jacek Mazurek - Puszczykowo
2.
Dariusz Koziorowski - Rosnówko
3.
Jakub Matla - Puszczykowo

fikację

Klasyfikacja Grand Prix po dwóch turniejach
Szkoły podstawowe (chłopcy)
l.
Jakub Taratajcio - 20 punktów
2.
Igor Roszkowski - 16 punktów
3.
Cezary Kossakowski - 10 punktów
OPEN (kobiety)
I. Agata Matla - 20 punktów
2. E l żb ieta Sobska - 8 punktów
OPEN (mężczyźn i)
I. Jacek Mazurek - 20 punktów
2. Jakub Matla - 12 punktów
3. Tomasz Sobski - 9 punktów
Na kolejny turniej zapraszamy 6 lutego.
CAS/PTS/ts

.,
Ili kolejka PLPS
9 stycznia w godzinach popołudniowych spotkały się też zespoły siatkarzy. W pierwszym meczu Przyjaciele z boiska
ulegli zespołowi Budowlanki 2:3 (18:25, 25:23, 25:16, 18:25, 9:15). W drugim meczu jednak Przyjaciele odbudowa li siły
i zwyciężyli z zespołem MKS Puszczykowo 3:1 {15:25, 25:19, 25:18, 25:23). Kolejna runda planowana jest na 6 lutego.
Zapraszamy! /CAS/jh
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MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA
W BADMINTONIE
radycyjnie w połowie grudnia odbyły się
Mistrzostwa naszego Województwa
w badmintonie. Do Przeźmierowa zjechało
kilkudziesięciu zawodników z całej Wielkopolski.

T

Klub PTS Puszczykowo reprezentowała s ilna grupa 18
zawodników. W sobotę, 12 grudnia rywalizowali najmłodsi.
Świetn ie spisała s i ę Marysia Leciej zdobywając brązowy medal w kategorii do 11 lat. W kategorii do lat 9 Tadziu Janaszek odpadł w grupie, podobnie j ak jego brat Grzesiu i Przemek B ukowiecki z kategorii do 11 lat. W bardzo licznej kategorii Młodzika Młodszego wielki sukces odnieśli Kuba Standar i Kuba Mi kołajczak, którzy zdeklasowali rywali i znaleź-

li s i ę w finale. Złoto, po 3 wyrównanych setach, przypadło
K. Standarowi. Olek Stein, dla którego był to pierwszy turniej
zakończył turniej w fazie grupowej . W kategorii Młodzi ków
zawodnicy PTS również wiedli prym. Kajetan Jeziak zdobył

złoty

medal, a Kuba Kędziora dorzucił brąz. Wojtek Pawlik
za podium, na czwartym miejscu. W grze
podwójnej Kajtek w parze z zawodnikiem z Przeźmierowa
wywalczy li p ierwsze miejsce a Kuba z Wojtkiem trzecie.
W kategorii młodzików startowała jeszcze Weronika Wojda,
która zakończyła turniej w fazie grupowej.
Kolejny dzień był zmaganiem starszych kategorii. W licznej kategori i OPEN nasz klub reprezentowało 6 zawodników. Naj lepiej spisał się Kuba Janaszek, który po fazie grupowo-pucharowej walczył w fina le, gdzie zwyciężył z zawodnikiem z Przeźmierowa i zdobył złoty medal. Po zaci ę
tych meczach w grup ach u legli Paweł Niewol i ński, Michał
Szkudlarczyk i Mateusz Kędziora. W singlu kobiet Kasia
Kistowska wywa l czyła brązowy medal. W grze podwójnej
para Janaszek/Niewo li ński po trzech setach uległa w finale
zdobywając wicemistrzostwo Wielkopolski. Z brązowym meda le m na podium zn a l azła się para Kędziora/Jaśkowiak .
W grze m ieszanej też zawodnicy J. Janaszek/K. Kistowska
zaznaczyli swoją obecność zdobywaj ąc brązowy medal.
Kategoria +30 równ ież rozgrywana była pod dyktando
PTS-u. Finał padł łupem Przemka Janaszka i Mateusza Wilczka, gdzie lepszy okazał s i ę ten pierwszy. Chłopcy dorzucili jeszcze złoty medal w grze podwójnej .
Zawodnicy PTS-u po raz kolejny potwierdzili swoją pozycję na arenie Województwa Wielkopolskiego i już pl anują
kolejne starty w nowym roku.
PTS
uplasował się tuż

GIMNAZJA POD KOSZAMI
17 grudnia odbyły się eliminacje miejskie
w piłce koszykowej chłopców z gimnazjów.
Pierwsze miejsce i awans do zawodów
powiatowych wywalczyła drużyna z Zespołu
Szkół, drugie miejsce zajęło Gimnazjum nr 1,
zaś trzecie drużyna z Gimnazjum nr 2.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów
na kolejnych szczeblach rywalizacji ,
a wszystkim dziękujemy za udział
w zawodach.
CAS/jh

www.puszczykow o.pl
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zeszłym

W przy ul.

roku na terenie dawnego MOSiR-u
Kościelnej w Puszczykowie rozpoczął

działalność multisportowy ośrodek Sportoteka.
W grudniu zeszłego roku została oddana do użytku
tenisowa część hali sportowej.

Hala nie jest jednak pierwszym obiektem funkcjonującym
w ramach tej inwestycji. Pierwszym z wybudowanych i oddanych do użytku obiektów był kompleks 4 zewnętrznych
kortów tenisowych. W sezonie letnim zorganizowano cieszą
ce się dużym zainteresowaniem ligi tenisowe, amatorskie
Grand Prix Puszczykowa
w tenisie, a także półkolo
nie i turnieje dla dzieci
(w tym jeden z najwięk
szych w Polsce cykl turniejów dla dzieci do I O roku
życia - HEAD CUP o puchar Magdy Linette).
Najbliższe ki lka miesię
cy to okres obfitujący
w liczne wydarzenia dedykowane miłośnikom „białe
go sportu". Niebawem wystartuje zimowo-wiosenna
edycja Puszczykowskiej
Ligi Tenisowej. Do tej pory
zgłosiło się już około 80

ORIENTUJ SIĘ

MIKOŁAJU

zawodniczek i zawodn ików. Ponadto planowana jest kolejna
edycja cyklu turniejów dla dzieci oraz rozgrywki amatorskie
Grand Prix Puszczykowa w Tenisie.
Po feriach zimowych rozpoczną się również zajęcia w ramach szkółek tenisowych dla dzieci, a także zajęcia począt
kujące dla dorosłych.
W lutym zostanie otwarty również klub fitness. Do dyspozycji klubowiczów będą dwie sale zawierające strefy: cardio, wolnych ciężarów, treningu personalnego oraz zajęć
grupowych. Obiekt zostanie wyposażony w wysokiej jakości
sprzęt wiodącej włoskiej marki Technogym. Przygotowano
ciekawy grafik zajęć fitnessowych zawierający między innymi: Jogę, Zumbę, Body pump, ABT, ABS, a także trening
gimnastyczny, stabi l izację oraz zajęcia dla seniorów.
Do dyspozycji ćwiczących będzie wykwalifikowana kadra
instruktorska i trenerska.
Pod koniec stycznia zostanie uruchominona przedsprzedaż karnetów.
Szczegółowe informacje na temat działalności Sportoteki
znajdą Państwo na stronie internetowej: www.sportoteka.eu
oraz na profilu facebook: sportoteka.

I NOCNE SOWY

12 grudnia na terenie CAS, a 6 stycznia przy ulicy Ppznańskiej Swobodny Organ Wypoczynku Aktywnego, przy udziale
Centrum zorganizował gry na orientację. Na wszystkich uczestników czekały nagrody i dobra zabawa. W styczniu co prawda gra odbywała się przy obfitych opadach śniegu, ale nie przeszkodz iło to uczestnikom w odnajdywaniu punktów z perfoCAS/jh
ratorami. Już niedługo zapraszamy na kolejne gry..
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HALOWE MISTRZOSTWA
POLSKI DO LAT 12
a kortach Akademii Tenisowej Angelique
Kerber w Puszczykowie rozegrano Halowe
Mistrzostwa Polski do lat 12. W imprezie udział
wzięła cała czołówka dziewcząt i chłopców z list
klasyfikacyjnych PZT.

N

Jak mówi dyrektor turnieju, Henryk Gawlak, drabinka
turni eju eliminacyj nego, jak równi eż głównego, była pełna
młodych tenisi stów z całej Polski. Dwójka uczestników zapamięta te Mistrzostwa szczegó lni e: Zuzanna Kubacha (A.T.
A ngie Pu szczykowo) oraz F ilip Pi eczonka (F lota Gdynia),
którzy z Puszczykowa wyjechali z dwoma tytułami mi strzowskimi w sing lu i deblu.
W sing lu Zuzanna pokonała w finale Zuzannę Jeschke
(P.T. Olimpia Poznań) . W deb lu grając z Malwiną Rowińską

(Legia Warszawa) wygrały z parą Rozalia Gruszczyńska
(KK.KS Kraków)/A da Piestrzyńska (Legia Warszawa).
Filip w finałowym pojedynku gry pojedynczej pokonał
Olafa Pieczkowskiego (UKS RP SPORT Olsztyn), a w deblu
graj ąc ze swoim rywalem z finału sin g lowego wygr ali
z parą Gabriel Matuszewski (KS Budowlani Olsztyn)/Oskar
H.G
Grzegorzewski (MTC Warszawa).

PUCHAR DLA WOJTKA I MARKA
9 stycznia 2016 r. na kortach WTS Orzeł Warszawa rozegrano turniej
Tennis Go Cup. Na starcie zameldowały się 32 pary z całej Polski .
W tym doborowym składz i e zagrała para trenerska Wojciech Gawlak
(A.T. Angie Puszczykowo)/Marek Oratowski (UKS Koziołek Lublin)
- Mistrzowie Polski w deblu z 2007 r. W finałowym pojedynku
puszczykowsko-lub li ński debel, dostarczył niezapomnianych emocji ,
wygrywaj ąc z parą Słow i ński/Pa l iński . O zaciętości pojedynku niech
świadczą obronione 4 piłki meczowe. Brawo Wojtek i Marek!
red

WITEK W PODWÓJNEJ KORONIE
Witold Konopko (A.T. Angie Puszczykowo) zwyciężył ,
w singlu i w deblu , w Mistrzostwach Wielkopolski
Kadetów do 16 lat rozegranych w puszczykowskiej
Akademii Tenisowej Angelique Kerber. Podopieczny
trenera Wojciecha Gawlaka w finałowym pojedynku
pokonał 2:0 Krystiana Łakomego (PKT Pobiedziska) .
W deblu w parze z Filipem Cieślą (AZS P-ń) pokonali
parę Kacper Górecki (PKT Pobiedziska)/Olivier
Okarmus (UKS Meczbol Suchy Las).
H.G.

MASZEROWALI Z KIJKAMI
W grudniu odbył się I Zimowy Marsz Nordic Walking .
Po raz pierwszy były to zawody klasyfikujące
zawodników, chociaż, jeśli ktoś nie chciał, nie musiał
brać udziału w rywalizacji. Dla wszystkich przygotowano
pamiątkowe medale i ciepły poczęstunek w Centrum
Animacji Sportu. W styczniu odbył się zaś marsz dla
Wielkiej Orkiestry Św i ątecznej Pomocy. Uczestnicy
pokonali zaśnieżone ścieżki WPN i z uśmiechami na
twarzy zawitali do sztabu WOŚP w Szkole Podstawowej
nr 1.
CAS/jh

TWA
Karpacz
26-28 lutego 2016

w Narciarstwie Alpejskim, Biegowym i Snowboardzie

ZAPISY I INFORMACJE:
tel. 697 695 723 lub
pts@ptspuszczykowo.pl

www. ptspuszczykowo. p

