,

Z okazji Swiąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia
spokoju, osobistego szczęścia,
miłych chwil w gronie najbliższych
oraz nieustającego optymizmu

Małgorzata

Hempowicz

Przewodnicząca

Rad Mia ta

Andrzej Balcerek
Burmistrz
Miasta Puszczykowa

• W kwietniu rusza budowa hali - wywiad
z burmistrzem Andrzejem Balcerkiem
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• W Puszczykowie przybywa czytelników

str. 13

• 22. Mistrzostwa Puszczykowa w narciarstwie

str. 16-17

PŁAĆ PODATEK PIT TAM, GDZIE MIESZKASZ

To właśnie dzięki wpływom z podatku PIT wybudujemy halę widowiskowo-sportową. Poprzez swój PIT
możesz współfinansować tę inwestycję

Szczegóły

DYREKTOR

SZKOŁY

na stronie: www.puszczykowo.pl

PODSTAWOWEJ

NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA w PUSZCZYKOWIE
SERDECZNIE ZAPRASZA

DZIECI 7 LETNIE
/KTÓRE NIE UCZĘSZCZAJĄ JESZCZE DO KLASY PIERWSZEJ/

6 LETNIE ORAZ 5 LETNIE
/ODDZIAŁ

Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie
zaprasza na Drzwi Otwarte, które odbędą się
2 kwietnia 2016 r, w godz. 11.00 -13.00

PRZEDSZKOLNY LUB KLASA PIERWSZA/

WRAZ Z RODZICAMI
NA SPOTKANIE INFORMACYJNE,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W CZWARTEK 31.03.2016 r.
W GODZINACH OD 16.00 DO 18.00 W BUDYNKU NASZEJ
SZKOŁY!

W programie między innymi lekcje projektowe:
• ,,Świat makro w obiektywie" czyli lekcja fotografii
• ,,Chemia w życiu codziennym" - mikroskopowanie
• ,,Jak to działa?" - ciekawa fizyka
• Stacja meteorologiczna

W PROGRAMIE:
ZAPOZNANIE RODZICÓW I DZIECI Z OFERTĄ EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZĄ SZKOŁY

• Gry logiczne: kakuro, sudoku, tangram

ROZMOWY INDYWIDUALNE Z NAUCZVCIELAMI
MOŻLIWOŚĆ ZWIEDZENIA SZKOŁY

MOC ATRAKCJI I NIESPODZIANEK DLA DZIECI
PRZYJDŹ!

Szkoła

Podstawowa nr 1 Im. Adama

Mlcklowłcza

ul. Wysoka 1

• Oraz inne ciekawe pokazy
Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia naszej szkoły.
Dla każdego gościa przewidziany jest mały podarunek.

Gimnazjum nr 1 im.A. Einsteina
ul.Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo
tel. 618194357
e-mail: gimpuszczykl@interia.pl
www.facebook.com/Gimnazjum-nr-1-im-A-Einsteina-w-Puszczykowie

62-040 Pus z.c::zykowo

tel. 61 8133 <1e1

o-mail: szp1@wp.pl

www.sp1puszczykowo.pl

ZAPRASZAMY!

W KWIETNIU RUSZA BUDOWA HALI
Z Andrzejem Balcerkiem, Burmistrzem Puszczykowa rozmawia Bogdan Lewicki
1utego br. w U rzęd zie Miasta została podpisana
umowa na budowę hali sportowo-widowiskowej
w Puszczykowi e. Nasze miasto reprezentował Bunnistrz Andrzej Balcerek, a wykonawcę - firmę SKANSKA S.A., reprezentował Zbyszko Kapłon, dyrektor zesp ołu projektów.
SKANSKA została wybrana 11 lutego br. w II przetargu,
do którego przystą piło 4 oferentów. Pierwszy przetarg został
unieważniony, ponieważ wykonawca, który został w nim wyłoniony nie stawił się, aby podpisać umowę , a druga z kolei
oferta, firm y Skanska, była droższa od zabezpieczonych
w budżeci e środków. Decyzja o unieważnieniu 1 przetargu,
zamiast zwiększenia budżetu i jego rozstrzyg nięc ie, przyniosło bardzo dobry rezu ltat. W "drugim" podej ści u SKANSKA
zaoferowała wybudowanie hali za kwotę o 1,5 mln zł ni ższą
niż w l przetargu.
Budynek hali sportowo-widowiskowej zostan ie wzniesiony na miejscu istniejącej sali gimnastycznej, wykorzystywanej aktualnie przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr I. Jak już informowaliśmy naszych czytelników,
w nowej hali uczniowie będą mieli do dyspozycji płytę głów
na o wymiarach 44x24 m, z możliwośc i ą jej podziału na trzy
boiska oraz salkę do gimnastyki. W obiekcie będzie można
również organizować imprezy kulturalne, w tym koncerty,
przedstawienia teatral ne i duże imprezy szko lne. Znajdzie się
tam także sa la konferencyjna i biura.
- Kiedy wykonawca wejdzie na plac budowy i rozpocznie realizację obiektu?
- Zgodnie z zapisami harmonog ramu prac, wykonawca
rozpocznie realizację inwestycji 15 kwietnia. Oddanie obiektu do użytkowania zaplanowane jest natomiast na koniec
przyszłego roku, przy czym Wykonawca zadeklarował, że ::.akol,czy prace wcześniej. Jestem przekonany, że po zakończe
niu budowy nasi uczniowie, młodzi i starsi sportowcy, znajdą
w niej doskonale warunki do odbywania zajęć z wychowania
fizycznego i treningów. Z pewnością na taki obiekt czekają
m.in. uczennice z SP nr 1, które niedawno wywa lczyły Ili
miejsce w powiecie pozna11skim w s iatkówce. Korzys tając
z okazji pragnę im jeszcze raz pogratulować sukcesu.
- Wejście na budowę oznacza wyburzenie starej sali.
Gdzie uczniowie będą w tym czasie mieli lekcje wychowanie fizycznego?
- W marcu rozpoczniemy 1,11ykorzystywanie hali sportowej
Sportoteki, przy ul. Sportowej (zaczęła działać w grudniu
ubiegłego roku). W ramach umowy podpisanej z właścicielem
(hala powstała na wydzierżawionym przez Miasto gruncie)
uc::.niowie naszych szkól mogą korzystać z obiektu pr::.e::.
6 godzin w tygodn i11. Mają oni do dyspozycji kort i alę lus trzaną, na której prowadzone są 111 . in. zajęcia fitness.
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Najmłodsi uczniowie będą też wykorzystywać małą salkę do
gimnastyki korekcyjnej w szkole. Oczywiście kiedy warunki
atmosferyczne będą na to pozwalały lekcje W-F będą odbywały s ię na boisku zewnętrznym przy szkole. Natomiast w
okresie jesienno-zimowym uczniowie przeniosą s ię do sezonowego krytego boiska, które powstanie na terenie odkrytych
kortów tenisowych, wchodzących w skład Sportoteki. Aktualnie trwają ostatnie ustalenia dotyczące wynajmu.
- Wspomniał Pan że Sportoteka działa od grudnia ub.
roku. Czy zgodnie z umową dzierżawy zawartą przez
Miasto inwestycja nie miała być zakończona wcześniej?
- Faktycznie, w umowie widniała wcześniejsza data. Jednak w trakcie realizacji wykonawca napotkał nieprzewidziane
trudności, które spowodowały wydłużenie realizacji prac.
Zwrócił się do mnie z prośbą o przedłużenie terminu oddania
obiektu do uiytkowania i uzyska/ na to zgodę. Nie widziałem
powodu, aby odmawiać. Nie zależy nam przecież na utrudnianiu inwestorowi prowad::.enia działalności, ale na tym, żeby
obiekt jak najlepiej funkcjonował i służył mieszkańcom. Pr:ypomnę, że po okresie dzierżawy, dzierżawca będ::.ie zobowią
zany do zwrócenia nieruchomości Miastu wraz z poniesionymi nakładami, za które, co bardzo istotne, nie będzie przys/11giwalo mu żadne wynagrodzenie. Oznacza to, że w przyszło
ści obiekt stanie się po prostu własnością Miasta.
- Co się stanie z placem zabaw, działającym obok sali.
Zachowanie go w tym miejscu nie jest chyba możliwe?
- Faktyc::n ie, plac zbaw w obecnym miejscu kolidowałby
=budową hali, dlatego podjęliśmy decyzję o budowie zupełnie

cd na str 6
Echo Puszczykowa
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UCHWAŁY PODJĘTE

PODCZAS 16. SESJI RADY MIASTA

UCHWALA NR 104/16NII
w sprawie: wprowadzenia bezpłatnej komunikacji
na terenie Miasta Puszczykowa.
§ l. Wprowadza się na terenie Miasta Puszczykowa
bezpłatną komunikację miejską obejmującą Miasto Puszczykowo.
UCHWALA NR 105/16/VII
w sprawie: określenia przepisów porządkowych
w transporcie zbiorowym w Puszczykowie.
UCHWALA NR 106/16/VII
w sprawie: Miejskiego Programu
komanii na rok 2016.

Przeciwdziałania

Nar-

UCHWALA NR 107/16NJI
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej.
§ l . Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres od dnia 01.03.2016 r. do
28.02.2019 r. części nieruchomości położonej w Puszczykowie,
oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 971 /3 oraz 971 /5, obręb Niwka, ark. mapy 10, dla której Sąd Rejonowy Poznań
-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr
P02P/OO I 06661 /5, tj. o łącznej powierzchni przeznaczonej do
wydzierżawienia 1634 m2, oznaczonej na mapie stanowiącej
załącznik nr l do niniejszej uchwały.
Uzasadnienie: Dotychczasowy wieloletni dzierżawca części
nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały zwrócił
się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy gruntu na działal
ność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług komunalnych. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym określa, że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na
czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość . Wysokość czynszu dzierżawnego terenów będących własnością Miasta Puszczykowa określa zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa.
UCHWALA NR 108/16NII
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej.
§ I. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres od dnia 31.03.2016 r. do
30.03.2019 r. części nieruchomości położonej w Puszczykowie,
oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 206/3, 207 i 208, obręb Puszczykowo, ark. mapy 3, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi ks ięgę wieczystą nr
P02P/OO I 06660/8, tj . o łącznej powierzchni przeznaczonej do
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wydzierżawienia 1862 m2, oznaczonej na mapie stanow iącej
załącznik

nr I do niniejszej uchwały.

UCHWALA NR 109/16/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek
nr 698/12 i 701/14 położonych w Puszczykowie w rejonie
ulic Poznańskiej i Rynek.
§ I. Wyraża się zgodę na sprzedaż oraz zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, przedstawionej na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej
uchwały, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 698/12
o powierzchni 0,0087 ha oraz 701 / 14 o powierzchni 0,0014 ha,
obręb Puszczykowo, ark. mapy 6, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą m P02P/OO l 06660/8.
Uzasadnienie: Działki nr 698/ 12 i 701/14 położone w rejonie ulic: Poznańskiej i Rynek są własnością Miasta Puszczykowa. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta
w rejonie ulic: Kościelnej , Poznańskiej , Słonecznej - etap B,
zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr
323/ ION z dnia 06.10.2010 r. przedmiotowe działki przeznaczone są pod tereny zabudowy usługowej , oznaczone symbolem
l U. Wieloletni dzierżawca, który zabudował przedmiotową
część nieruchomości budynkiem handlowo-mieszkalnym, zgodnie z warunkami określonymi w umowie dzierżawy, zwrócił się
z wnioskiem o sprzedaż w/w działek. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwalają na zwolnienie w drodze
uchwały przez radę gminy z obowiązku zbycia w drodze przetargu - nieruchomości, gdy jej sprzedaż następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Ponieważ umowa
dzierżawy w niniejszej sprawie została zawarta w dniu 25 paź
dziernika 2005 r., a przedmiotowa część nieruchomości została
zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę, budowa została zakończona i wydane zostało pozwolenie na uzytkowanie
budynku handlowo-mieszkalnego - spełniony został powyższy
warunek. O nabycie przedmiotowej nieruchomości ubiegał się
tylko jeden podmiot spełniający warunki określone w art. 37
ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami .
UCHWALA NR 110/16Nll
w sprawie: upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. ,,Zakole Warty w Puszczykowie
- rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania".
www.puszczykowo.pl

PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 23.02.2016 R.
§ 1. Upoważn i a się Burmistrza Puszczykowa do złożenia
wniosku o dofi nansowanie przedsięwzięcia pn. : ,,Zakole Warty
w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania", przyjęcia do realizacji okreś lonego w Studium Wykona lnośc i proj ektu oraz akceptacji zawartych w nim taryf wraz z ewentua lną wieloletnią prognozą
dopł at do taryf, w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środo
wiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działanie 2.5 Poprawa
jakości środ owiska miejskiego, współfinansowanego ze środ
ków Funduszu Spój n ości w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłoszonego konkursu
nr POli Ś.2.3/1/20 1 5 przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo
wiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca, działa
jąca na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska.
Uzasadnienie: P odj ęcie uch wały zwi ązane jest z zamiarem
złożenia przez M iasto Puszczykowo wniosku o dofinansowanie
przeds ięwz i ęcia pn. ,,Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój
terenów zielonych w M iejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania" w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środ
ków Funduszu S pójno śc i w ra mach Programu Operacyjnego
Infrastru ktu ra i Środow i sko 2014-2020, ogłoszonego przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
j ako Instytucja Wdrażaj ąca, dzi ałaj ąca na podstawie Porozumi e n i a z M ini s tr e m Śro d ow i ska . (konkurs nr
POii Ś.2 . 5/ 1 /20 1 5).
UCHWAŁA NR 111/16/Vll
w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
§ I. 1. M iasto Puszczykowo wyemituje obligacje komunalne na okaziciela do kwoty 3.758.000 zł (trzy miliony siedemset
pi ęćdzi es i ąt osiem tys i ęcy złotych), tj. w łącznej liczbie 3.758
(trzy tys i ące s iede mset p ięćdzies i ąt osiem) sztuk o wartości
nom inalnej I .OOO zł Ueden tys i ąc złotych) każda.
2. O bli gacj e wye mito wa n e zosta n ą w 2016 roku
w 3 (trzech) seriach:
1) seria A/16 o wartośc i do I .OOO.OOO zł,

2) seria B/16 o wartości do 1.000.000 zł,
3) seria C/ 16 o wartości do 1.758.000 zł.
3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 zł
Ueden tysiąc złotych).
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 89 ust. I pkt 3 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego w celu
sfinansowania spłaty długu mogą m.in. emitować papiery wartościowe. Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na 2016 r.
w limitach zobowiązań z tytułu zaciąganych zobowiązań finansowych wskazuje emisję papierów wartościowych obok kredytów i pożyczek. Dzięki przedmiotowej emisji obligacji możli
we będzie finansowanie zaciągniętego długu przypadającego
do spłaty w roku bieżącym oraz p lanowanego deficytu, przy
jednoczesnym spełnieniu w latach następnych wymogów ustawy o finansach publicznych co do ograniczeó rocznych w spła
cie długu. Na agenta emisji obligacj i zostanie wybrany bank,
który będzie pełnił wszystkie funkcje niezbędne dla prawidło
wego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Jednocześnie
bank ten będzie pełn ił rolę gwaranta emisji tzn. zobowiąże się
do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku nie
sprzedania obligacji inwestorom. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9
lit. b ustawy o samorządzi e gm innym do wyłącznej właściwo
ści rady m iasta na leży podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określ ani a zasad ich zbywania i wykupu.

UCHWALA NR 11 2/16NII
w sprawie: zmiany uch wały Nr 92/15/VII Rady Miasta
Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa
na lata 2016-2023.
UCHWAŁA

R 113/16/Vll
w sprawie: zmiany uch wały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

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.
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SESJĘ

Zapraszamy na 17. sesj ę Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 22.03.2016 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej w budynku B Urzędu Miej skiego przy ul. Podleśnej 4. Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta i terminy
dyżurów radnych z n aj dują 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
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lUTOWE I MARCOWE POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
15 lutego br.
Komisja Budżetu
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na
rok 2016 Nr 93/l5NII z dnia 17 grudnia 2015 r.
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
- emisji obligacji komunalnych,

16 lutego br.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
I. Animacja w kulturze i sporcie.
2. Strategia Rozwoju Miasta - rekreacja, turystyka, sport,
kultura - wstęp do prac nad nową koncepcją.
3. Podsumowanie ferii zimowych w Puszczykowie.

18 lutego br.
Komisja Spraw Społecznych
I. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Założenia do opracowania map zagrożeń na terenie
Miasta Puszczykowa.

22 lutego br.
Komisja Rozwoju
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- określenia przepisów porządkowych w transporcie zbiorowym w Puszczykowie,
-wyrażen ia zgody na dzierżawę nieruchomości

położonej

przy ulicy Nadwarciańskiej,
- wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położo
nej w rejonie ul. Łąkowej,
- zaliczenia do kategorii dróg miejskich (druk nr 117),
- wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 698/ 12 i 70 II 14
położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek,
- upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie,
przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności
przedsięwzięcia pn. ,,Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój
terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania".
2. Perspektywy współpracy Miasta Puszczykowa z Gminą Mosina.
3. Kontynuacja dyskusji nt. promocji miasta oraz aktualizacji strategii rozwoju miasta.

22 lutego br.
Komisja Rewizyjna
I. Kontrola inwestycji pn.: Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w
Puszczykowie.

2 marca br.
Komisja Rewizyjna
I. Kontrola inwestycji pn.: Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w
Puszczykowie.

cd ze str. 3

nowego placu zabaw w innym miejscu na terenie szkoły. Powstanie on na przełomie marca i kwietnia. Na jego wyposażenie mamy zarezerwowane 30 tys. zł. Ze starego placu przeniesiemy do nowej lokalizacji tylko „pająka ", ławki i piaskownicę. Ze względu na stan techniczny pozostałe urządze
nia nie będą wykorzystane.
- Czy w planach miasta znalazł się także parking przy
SP nr 1?
- O realizację tego zadania zabiegała w latach ubiegłych
Rada Rodz iców Szkoły Podstawowej i Pani Dyrektor Ewa
Budzyńska. Wraz z Radą Miasta w 2014 ,: podjęliśmy decyzję
o wykonaniu projektu, który dzisiaj mamy już gotowy. Samą

budowę chciałbym zrealizować jeszcze w bieżącym roku.
Ostateczna decyzja powinna zapaść najpóźniej w kwietniu.
- Ile ostatecznie będzie kosztowała budowa?
Koszt budowy hali wyniesie ok. 1 I mln złotych. Jednak
jestem przekonany, że na jej realizację uzyskamy dofinansowanie. Pod koniec lutego z/ożyliśmy wniosek do Marszałka
o udzielenie dotacji w wysokości 2 mln zl. Biorąc pod uwagę
to, że Puszczykowo jest jedną z nielicznych miejscowości
w okolicy, które nie mają pełnowymiarowej hali prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania j est bardzo duże. Zakładamy także odliczenie podatku VAT, co powinno znacząco
obniżyć koszty realizacji tej największej miejskiej inwestycji.

WYDAWCA: URZĄD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE: ADRES REDAKCJI: UL. PODLESNA 4. Tel. 6181332 25. 6189837 00.c-mnil: um@puszc,ykowo.plwww.puv.c,ykowo.pl:
REDAKTOR NACZELNY: BOODAN LEWICKI, ccho<i! pus1.c1.ykoM.pl: WSPÓŁPRACA: MACIEJ DElTLAFI'. AGNIESZKA GLOWACKA-BARTKOWIAK. AGNIESZKA HAHUŁA, JOANNA
HEJNOWICZ. JANINA KOZEŃSKA. REMIGIUSZ MCITYCKI. MAGDALENA PLACHTA. EWA RYBACKA. ALINA STEMPNIAK. BEATA WITCZAK.
SKLAD TEKSTÓW. KOREKTA: REDAKCJA. DRUK: 3100 EGZ
Na tchty e1.ckamy w nicpr1.1:krnc1..aJnym tcnninic do IO dnia kuidcgo mie,iqca. Redakcja 1.a,tr/J.l{!.a M>bie prnY.\l do }.krucani;11cks16w i ,miany tytułów doi.1arc1Jtnych m:ucrialów.
Anonimów nic publikujemy. Autor tekstu ma prms.o 1.a)tm:c w.ojc c.lanc do wludomO\Ci redakcji.
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W JAKIM KIERUNKU POWINNO ROZWIJAĆ
SIĘ PUSZCZYKOWO?
rwają

społeczne dotyczące

T Strategii Rozwoju Miasta i Strategii
konsultacje

Promocji , dokumentów, które określają
priorytety rozwoju miasta na kilka lub kilkanaście lat. Puszczykowo od listopada
2009 roku ma pierwszą ze wspomnianych
Przewodnicząca
strategii, ale ze względu na upływający
Komisji Kultury,
Edukacji i Sportu
czas i dynamicznie zachodzące w PuszczyMałgorzata Szczotka
kowie zmiany, w wielu miejscach zdezaktualizowała się. Z łatwością można dostrzec
potrzebę jej uaktualnienia. Poza tym radni poprzedniej i obecnej
kadencji postulowali już kilkakrotnie konieczność stworzenia Strategii Promocji. Skuteczna i nowoczesna promocja miasta musi
opierać się na analizie potrzeb mieszkańców, zasobów i deficytów
miasta oraz określeniu celów i adresatów, do których ma docierać,
a w końcu świadomym i efektywnym wyborze jej form.
Dlatego też w mijającym miesiącu zostały zorganizowane
spotkania z dwoma grupami mieszkańców - 19 lutego z przedsię
biorcami, a 9 marca z młodzieżą , podczas których rozmawialiśmy właśnie o celach strategii rozwoju i promocji naszego miasta.
Spotkania zaszczycił swoją obecnością i wygłoszonymi wykłada
mi p. prof. Henryk Mruk, który jest mieszkańcem Puszczykowa
i profesorem zwyczajnym na Wydziale Gospodarki Międzynaro
dowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Współpracuje
z wieloma przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia strategii rozwoju i budowania pozycji marki. Podczas pierwszego ze spotkań
pan profesor mówił na temat tego, jak być liderem, a postawione
przez niego pytanie: ,jakim społeczeństwem chcemy być?" zainspirowało obecnych przedsiębiorców i radnych do żywej dwugodzinnej dyskusji na temat tego, w jakim kierunku powinien zmierzać rozwój Puszczykowa. To był ważny głos ludzi, których interesuje przyszłość naszego miasta. Rozmawialiśmy o tym, co jest
najmocniejszą stroną naszej miejscowości i co, zdaniem przedsię
biorców, trzeba wspierać, ulepszać lub tworzyć od nowa . Rozmówcy wskazali przede wszystkim na turystykę i rekreację jako
drogę rozwoju miasta. Podkreślali, że miasto powinno otworzyć
się na ludzi z zewnątrz, ale wskazali na braki w infrastrukturze
- 111.in. brak parkingów, komunikacji nocnej , bogatej bazy gastronomicznej , itp. Podkreślano też, że sprawna i skuteczna animacja
w sporcie może być ogniwem łączącym mieszkańców. Dlatego
warto organizować zawody w różnorakich dyscyplinach sportu
i dla grup ludzi w różnym wieku, z wykorzystaniem walorów
otoczenia i dobrze rozwiniętej w mieście infrastruktury sportowej.
Zauważono też, że naszymi tradycyjnymi mocnymi stronami,
oprócz otaczającej nas p i ęknej przyrody, są takie miejsca jak: Muzeum A. Fiedlera, Lodziarnia Kostusiak, Lokomotywa czy dwa
sprawnie działające ośrodki tenisowe i na tym należałoby budować naszą markę. Takie był głosy przedsiębiorców.
www.puszczykowo.pl

Kolejne ze spotkań, tym razem zaproszenie skierowane było
do młodych puszczykowian, rozpoczęło się wkładem prof.
H. Mruka na temat sposobów rozwoju osobistego. Pomimo iż,
niestety, młodzieży przybyło o wiele mniej niż przedsiębiorców,
to dyskusja po wykładzie była bardzo żywa i stała się źródłem
kilku istotnych refleksji dotyczących spojrzenia młodzieży na
rozwój miasta. W swoich wypowiedziach podkreślali oni, że są
silnie emocjonalnie związani z Puszczykowem, jego klimatem
spokoju i wytchnienia od zgiełku dużego miasta. Docenili fakt
braku anonimowości w Puszczykowie i poczucia istnienia silnych więzów społecznych, zwłaszcza dotyczy to tych młodych,
którzy tu, w Puszczykowie, chodzili do szkół. Natomiast wśród
doskwierających im uciążliwości wymienili: brak autobusu nocnego, a także miejsca spotkań, w którym mogliby realizować
swoje potrzeby rozwoju społecznego i intelektualnego. Padło też
stwierdzenie, że młodzi kończący studia i planujący założenie
rodziny, chcący się usamodzielnić, rzadko mają możliwość uczynienia tego w Puszczykowie. Najczęściej tylko ze względów
ekonomicznych wyprowadzają się z naszego miasta.
Już po tych dwóch konsultacjach, a w planach są jeszcze kolejne, można wysnuć kilka wniosków, spostrzeżeń. Po pierwsze
wypracowanie wspólnej i spójnej koncepcji rozwoju miasta nie
będzie zadaniem łatwym, bo należy pogodzić potrzeby i oczekiwania różnych grup społecznych. Z jednej strony władze Puszczykowa muszą zadbać o młode pokolenia, bo to one są przyszłością
każdego miasta, a z drugiej strony zdecydowana większość mieszkańców Puszczykowa to ludzie powyżej 45 roku życia, a więc to
ich interesy muszą być niezwykle ważne podczas opracowywania
strategii. Należy to wziąć pod uwagę i starać się pogodzić.
Po drugie warto bazować na tym, co mamy, a mamy niemało przyrodę, tradycję i miejsca, którymi możemy się pochwalić. Zadaniem strategii rozwoju i promocji będzie więc funkcjonalne wykorzystanie tych zasobów dla osiągania konkretnych celów, będących
w zgodzie z oczekiwaniami mieszkańców i planami władz miasta.
To dopiero początek naszej drogi tworzenia wspomnianych
strategii, ale dzięki wspólnemu społecznemu działaniu pana prof.
H. Mruka, radnych oraz obecnych na spotkaniach przedsiębior
ców i młodzieży władze miasta mają możliwość odpowiedzi na
kluczowe dla rozwoju miasta pytania, przy zaangażowaniu i aktywizacji społeczności lokalnej. To niezwykle ważny walor samorządności, bo wiąże się z chęcią decydowania o własnym losie i identyfikacją ze społecznością oraz miejscem jako „małą
ojczyzną". Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się
do tych konstruktywnych działań podczas kolejnych spotkań,
o których terminie Urząd Miejski informować będzie w „Echu
Puszczykowa", na stronie internetowej i Facebooku.
Małgorzata Szczotka
przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Echo Puszczykowa
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RAZEM MOŻNA DUŻO WIĘCEJ

K

omisja Rozwoju pozytywnie zaopiniowała propozycję przebiegu
nowej bezpłatnej lini i autob usowej.
Warto zaznaczyć , że busy, będą docierać do rejonów miasta, do tej pory słabo
Przewodniczący
skomunikowanych. Nowa linia komunikaKomisji Rozwoju
cyjna dotrze na Stare Puszczykowo np. na
Jakub Jan Musiał
ulicę Jana III Sobieskiego i Stefana Czarneckiego, dzięki czemu mieszkańcy tej dzielnicy wreszcie będą
mogli dojechać komfortowo do pozostałych części miasta.
Linia autobusowa będzie równi eż docierać do szpita la, dworca
kolejowego w Puszczykówku oraz do ulicy Kochanowskiego.
Na posiedzeniu Komjsji omówiono koncepcję zagospodarowa nia Zakola Warty, które jest ba rdzo ch ętni e odwiedzane
przez mieszkańców. Projekt powstał na zlecen ie Urzęd u Miasta, który aplikując o otrzymanie dotacji ze środków zewnętrz nych, dąży do przywrócenia natura lnego charakteru
Zako la Warty. Służyć temu ma usunięcie obcych gatunków
roś l in , stworzenie ścieżek z naturalnych materiałów, utworzenie kw ietnej łąki , postawienie nowych ławek . Prace mogą
zostać wykonane w tym roku, pod warunkiem przyznania dotacji. Trzeba przy tym zaznaczyć, że wspomn iane czynnośc i
mają na celu odsłon i ęcie rzeki Warty na widok spacerow iczów, chroniąc jednocześnje p ierwotnje występują przyrod ę.
Na posiedzeniu Komisji dyskutowano także o potrzebie
stworzenia Strategii Promocji d la Puszczykowa, o czym
wspom ina się w Strategii Rozwoju M iasta. Potrzeba stworzenia takiego dokumentu została zauważon a przez radne: Mał
gorzatę Szczotkę oraz Dorotę Łuczak-Dydowicz, które zaangażowały się w prace nad strategią . Radni z Komisji Rozwoju przychylili się do potrzeby nie tylko stworzenia tak iego
dokumentu, lecz również podjęcia prac nad nową Strateg i ą .
Rozwoj u M iasta P uszczykowo. Było to przew idziane również przez samych autorów aktualnej strategii , któ rzy w j ej
treści podkreś l i l i konieczność aktua lizacji dokumentu. Strategia Promocji ma wskazać kierunek promocji miasta, aby
fundusze przewidziane na powyższy cel, wydawane b yły w
sposób spójny i bardziej efektywny. Radni zaję li s i ę także
omówieniem bardzo wstępnego zakresu tematów, wspólnych
d la gminy Mosina oraz miasta Puszczykowo, gdzie wymaga-

na jest śc i sła

współpraca

obu samorządów.
takim i zagadni eniam i są zagospodarowani e brzegów Warty, wykorzystan ie Kan ału Mos iń ski ego w celach turystycznych, na odcinku p rzebiegającym na
terenie Puszczykowa, zgodna współp raca W iceprzewodniczący
Komisji Rozwoju
z władzam i WPN, budowa bezkolizyj nego
Maciej Krzyżański
przejazdu przez tory kolejowe, ewentualna
budowa base nu , uzgod ni eni e wspó ln ego stanowiska przy
modern izacji drogi wojewódzkiej S 430 (Szosa Mosińska) ,
budowa śc i eżek rowerowych.
Z ini cjatywy przewo d n i czącego Jakuba Mu siała oraz
przewodni czącego Dominika Michalaka w dniu 14 kw ietni a
20 16 r. po raz pi erwszy o db ęd ą s i ę połączo n e pos iedzeni a
komisj i z Puszczykowa i Mosiny, z udz i ałem wszystkich radnych, Burmistrzów Puszczykowa i Mosi ny, na którym uzgodniona zostanie li sta wspólnych do rea lizacj i spraw i kierunku
dalszych prac obu samorzą d ów, w celu ich zakończenia. Oficjalne zaproszeni e dl a mi eszka ńców i informacja o miejscu
spotkani a umieszczona zostanie na stron ie internetowej miasta Puszczykowo . Oczyw istym jest, że sąsiadujące gm iny
w inn y śc i ś l e współpracować ze so b ą przy rea li zacji za d ań ,
które w równym stopniu d otyczą ich obu. M i eszkańcy obu
sa m o rzą d ów, w rów ny m stopniu wzaj e mni e korzystaj ą
z m oż li wośc i , jakie daje każd e z nich. Warto zauważyć, że
dotychczasowa naturalna granica mi ędzy miastami tj. puste
łąki miedzy ul. Wodną a ul. 3 Maja, w szybkim tempie ku rczą
s i ę, zaś oba miasta zrastaj ą s i ę w j eden zabudowany obszar.
W oceni e P rzewodni czącego Kom isj i Rozwoju M iasta, powyższy niezaprzeczalny fakt, winien zostać na leżycie wykorzystany przez władze Miasta Puszczykowa i G miny Mosina,
do zaspokajania potrzeb m i eszkańców.
Pos iedzeni a Komisji odbywaj ą s i ę w Urzęd zi e M iej skim
w Puszczyko wie, ul. Podl eś n a 4, sa la sesyjna, budynek B.
Wszystkich m i eszkań ców serdeczn ie zapraszamy do wzięcia
udz i ału w pos iedzeni ach komisji i zab iera nia głosu.
Jakub Jan M u siał
Przewodniczący Komisji Rozwoju
Maciej Krzyża ń s ki
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju
N i ewątp li wie

Burmistrz Miasta Puszczykowa informuje o umieszczeniu 1.N BIP na stronie internetowej
www.puszczykowo.pl zarządzenia nr 14/16NII z dnia 19.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Burmistrz Miasta Puszczykowa informuje o umieszczeniu w BIP na stronie internetowej
www.puszczykowo .pl zarządzenia nr 16/16NII z dnia 25.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę .
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MODERNIZAOA MAGISTRALI KOLEJOWEJ E 59
race związane z modernizacją magistrali kolejowej E59 idą pełną parą. Ekipy wykonawcy pracują na obu
puszczykowskich dworcach kolejowych, na torach między nimi, a także na budowue wiaduktów
w Łęczycy. Generalnie całe torowiska znajdujące się w granicach Puszczykowa - to jeden wielki plac budowy.
Wykonawcą robót na ternie Puszczykowa jest firma Trakcja PRKil SA.

P

Niestety inwestor czyli PKP PLK na etapie projektowym
ustrzegł się przed błędami , które na szczęście udaje się
wyeliminować. Jednym z tak.ich , niefortunnych posunięć była
lokalizacja słupa sieci trakcyjnej na peronie stacji w Puszczykówku. PKP zdecydował się na przeniesienie go na tzw. mię
dzytorze dopiero po interwencji władz miasta i radnych.
Z błędem projektanta mieliśmy także do czynienia nastacji w Puszczykowie. Tam z kolei zaplanowano poziom peronu zdecydowanie wyżej niż obecnie. Gdyby doszło do realizacji tego projektowego zapisu budynek stacji, w której działa obecnie restauracja Lokomotywa byłby dużo niżej niż sam
peron, co groziłoby m.in zalaniem go po obfitszych opadach
deszczu. Na szczęśc i e także ten błąd po rozmowach z PKP
nie

dało się naprawić .
Duży ruch panuje również na budowie wiaduktów w Łę
czycy, których wykonawcą jest firma Skanska. Wiadukty vvykonane będą z betonowych elementów prefabrykowanych,
natomiast nasyp drogowy prowadzący do obiektów inżynier
skich poprowadzony w ścianach oporowych. Skanska zapowiada, że położy duży nacisk na odpowiednie zabezpieczenie
prowadzonych prac. Inwestycja jest bowiem prowadzona w
bezpośrednim sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego, na obszarze Natura 2000, w specjalnym obszarze
ochrony siedlisk Ostoja Wielkopolska. Na czas realizacji zapewniony zostanie stały nadzór przyrodniczy. Planowane
zakończenie przypada na początek września 2016 r.
Ralizacja wiaduktów w Łęczycy znacząco poprawi ruch
na drodze wojewódzkiej 430, z której to codziennie korzysta-

ją

puszczykowianie dojeżdżający do pracy i szkół do Poznania. Skończy się uciążliwe czekanie przed szlabanami na
przejeździe kolejowym.
Z pracami na magistrali kolejowej nierozerwalnie zwią
zane są plany budowy parkingów typu park&ride w Puszczykowie. Sprawą zainteresował się także poseł Bartłomiej
Wróblewski, który na swoje pytanie skierowane do PKP
otrzymał pismo z zapewnienim, że zdaniem PKP budowa
parkingów jest niezbędnym dopełnieniem prac modernizacyjnych i wraz z coraz nowoczesniejszym taborem stanowi kompleksową ofertę na miarę oczekiwań klientów.
red

ORTOGRAFICZNE POTYCZKI
4 marca br. zamiast radnych w sali sesyjnej Urzędu
Miejskiego zasiedli najlepsi znawcy ortografii,
reprezentujący puszczykowskie szkoły
podstawowe. Wszyscy uczestniczyli w drugim
etapie XIV powiatowego konkursu „Ortograficzne
Potyczki" dla uczniów klas szóstych szkół
podstawowych. Po potyczkach na „ó", ,,rz" i „ż",
mniej błędów popełnili reprezentanci Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich.
Do kolejnego etapu zakwalifikowały się: Helena
Światowy, Martyna Sykulska i Marianna Kamola.
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia! red

www.puszczykowo.pl
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GRUNWALDZKA I BAŁTYCKA NA FINISZU
egoroczna aura sprzyja drogowcom. Ekipy pracujące przy budowie ulic Grunwaldzkiej i Bałtyckiej realizują
to zdanie zgodnie z harmonogramem.

T

Zima w tym roku jest bardzo łaskawa dla wykonawców.
Roboty zarówno budowlane, jak i drogowe można było prowadzić bez przerwy. Dzięki łaskawej aurze możliwe jest kontynuowanie prac na ul. Grunwaldzkiej i Bałtyckiej. Jak wynika z raportów wykonawcy, do zakończenia inwestycji nie
pozostało już wiele.
Ul. Grunwaldzka jest realizowana na około 260-metrowym odcinku. Po zakończeniu prac zyska ona nawierzchnię
z kostki typu pozbruk oraz chodnik.
Natomiast ul. Bałtycka, jest przebudowywana 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.

Obecnie gotowy jest już odcinek łączący ul. Bałtycką
z ul. Dworcową (ki l kadziesiąt metrów). W głębi trwają jeszcze
prace związane z układaniem nawierzchni.
red

REMONT NA UL. NIWKA STARA ROZPOCZĘTY
Drogowcy z Zakładu Robót Drogowych Marka Dachtery
już w lutym rozpoczęli prace na ul. Niwka Stara.
Wcześniej odbyło się spotkanie informacyjne burmistrza
A. Balcerka, przedstawiciela wykonawcy, inspektora
nadzoru z mieszkańcami. Roboty na tej ulicy realizowane
są na odcinku ok. 800 metrów. Po zakończeniu prac
powstanie tam pieszojezdnia z nawierzchnią z kostki typu
pozbruk. Wykonawca zrealizuje także kanalizację
deszczową, poprawi geometrię skrzyżowań z drogami
bocznymi oraz dostosuje parametry łuków drogi.
Powstaną też studzienki wpustowe łączące ulicę
z systemem kanalizacji deszczowej. Harmonogram prac
red
przewiduje zakończenie robót latem tego roku.

ROSNĄ MURY SANITARIATÓW W DWÓJCE
Nowe, dodatkowe sanitariaty powstające przy SP nr 2 już
dawno są zadaszone. Ekipa wykonawcy wstawiła już
także sto l a rkę ok i en n ą. Aktualnie trwa m. in. ocieplanie
i tynkowanie budynku. Prace prowadzone są zgodnie
z harmonogramem. Dwukondygnacyjne sanitariaty są
dobudowywane do istn i ejącej bryły szkoły. Będą z nich
korzystać głównie uczniowie najmłodszych klas „dwójki".
Wykonawcą prac jest Zakład Ogólnobudowlany „NORred
BUD".
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POGODA ZE STACJI W GIMNAZJUM NR 1
Od lutego na terenie Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina
w Puszczykowie działa nowoczesna elektroniczna stacja pogody.
Stacja meteorologiczna służy zarówno uczniom, jak i mieszkańcom
naszego miasta. Aby odczytać aktualną pogodę dla Puszczykowa
wystarczy wpisać w przeglądarce adres:
http://meteo24.nazwa.pl/puszczykowo/gauges.htm.
Po wejściu na stronę stacji można zapoznać się z takimi parametrami
jak: ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru , wilgotność powietrza,
rodzaj i intensywność opadów, zachmurzenie oraz temperatura
powietrza, godziny wschodu i zachodu słońca, itp. Dane zbierane
są w zestawienia miesięczne i roczne, aby można by/o śledzić zmiany
pogodowe.
Anna Florczak

DYSKUTOWALI O PROMOCJI PUSZCZYKOWA
„Design your success. Sposoby rozwoju
osobistego" to tytuł wykładu profesora Henryka
Mruka, z Katedry Zarządzania Międzynarodowego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którego
9 marca br. wysłuchali puszczykowscy
przedsiębiorcy. Wcześniej, 19 lutego br., prof. H.
Mruk wygłosił wykład dla studentów pt.: ,.Jak być
skutecznym liderem?". Wykłady zorganizowano
w ramach cyklu spotkań związanych z pracą nad
strategią rozwoju i promocji Puszczykowa. red

CO? GDZIE? KIED'I?
WYKŁAD

DLA WSZYSTKICH

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz serdecznie zaprasza na wykład pt: ,,Układ pokarmowy i jego praca bez
tajemnic", który poprowadzi mgr AWF Michał Stachurski.
22 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00
W BM CAK ul. Wysoka 1, Puszczykowo
Wstęp bezpłatny

WARSZTATY TEATRALNE
Biblioteka Miejska im . M . Musierowicz zaprasza na
teatralne! Warsztaty stworzyliśmy dla wszystkich
chętnych miłośników sceny. Program zajęć realizowany jest
według autorskich, innowacyjnych scenariuszy. Umożliwia
miłośnikom sztuki profesjonalne wprowadzenie w świat zabawy i teatru.
Zapraszamy we wtorki godz. 19.00
CAK, ul. Wysoka 1, Puszczykowo.
zajęcia

Zajęcia bezpłatne

www. puszczykowo. pl
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BIBLIOTEKA MIEJSKA

iM. M. Musirnowicz
liJi CENTRUM ANIMACJI KULTURY

II

ZGRANE CZWARTKI
W ramach cyklu spotkań „Zgrane czwartki w Bibliotece"
(kontynuacja sobotnich spotkań z grami planszowymi) zapraszamy mieszkańców Puszczykowa i okolic w wieku od lat 5
do 105 na wspólne granie w gry planszowe i nie tylko.
Wśród mniej i bardziej znanych gier znajdzie się również
wyjątkowa pozycja: ,,Władcy doliny". To edukacyjna gra
uczulająca na problematykę ochrony bioróżnorodności i ekosystemów, do naszej Biblioteki trafiła dzięki projektowi „Zielone gry".
Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych
do gry o przyrodę realizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych w partnerstwie z Fundacją
Rozwoju Społeczeństwa Infonnacyjnego i Fundacją EkoRozWOJU.

Spotkania odbywać się będą w czwartki
w godzinach od 17.00 do 19.00
w Bibliotece Miejskiej ul. Rynek 15,
pierwsze zajęcia odbędą się 31 marca.
Serdecznie zapraszamy!
Echo Puszczykowa
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PASJE MŁODYCH CZYTELNIKÓW
Marcowa wystawa na parterze budynku Biblioteki Miejskiej
prezentuje prace plastyczne Helenki Śniegockiej, uczennicy
klasy IV SP2. Autorka przy pomocy różnych technik
plastycznych przedstawia zwierzęta w większości w ich
naturalnym środowisku. Warto zobaczyć jak autorka prac
buduje krajobraz przepięknie operując kolorem i jego
natężeniem . Parafrazując znany chyba wszystkim wstęp
do programu „Zwierzyniec": ,,I kudłate i łaciate , pręgowane
i skrzydlate. Te, co skaczą i fruwają na wystawę
zapraszają". Odwiedzając w marcu Bibliotekę zobaczymy
także cykl prac, których autorką jest Natalia Sładka. Natalia
pokazuje z dużą lekkością różne waria~ty t~j samej pracy
plastycznej. Jak to zrobiła i co ją tak zainspirowało
przekonajcie się Państwo sami.
BM CAK

J

--

-

KENIA OCZAMI PAŃSTWA KRAWCÓW
29 lutego Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz CAK
w Puszczykowie w ramach cyklu „Spotkania
z ciekawymi ludźmi" m i ała przyjemność zaprosić na
spotkanie z państwem Jadwigą i Ryszardem
Krawcami. W chłodne zimowe popołudnie mogliśmy
wysłuchać wspomnień z podróży po upalnej Afryce.
Barwne zdjęcia i ciekawa relacja pozwoliła słuchaczom
choć na chwilę ogrzać się myślą o afrykańskim słońcu.
Serdecznie dziękujemy państwu Jadwidze i
Ryszardowi Krawcom za milo spędzone popołudnie,
a mieszkańców Puszczykowa zapraszamy na kolejne
odsłony „Spotkań z ciekawymi ludźmi" .
BM CAK

KURS KOMPUTEROWY
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum
Animacji Kultury zaprasza na bezpłatne szkolenia
komputerowe, kończące się uzyskaniem
Europejskiego Certyfikatu ECDL Base.
Uczestnicy musza spełniać poniższe kryteria:
• są w wieku 25-64 lat; • mieszkają w województwie
wielkopolskim; • pracują lub są bezrobotni; • chcą podnieść
swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy.

OFERUJEMY:
..,. bezpłatne szkolenie na uzyskanie Europejskiego
Certyfikatu ECDL Base (64h) i materiały dydaktyczne
..,. bezpłatny udział w egzaminie na uzyskanie
Europejskiego Certyfikatu ECDL Base
..,. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ECDL Base
..,. Europejski Certyfikat Umiejętności
Komputerowych ECDL Base
..,. wspaniałą interaktywną atmosferę zajęć
w kameralnych 12 osobowych grupach.
Zgłoś się!

Wzmocnij

swoją pozycję

na rynku pracy!

Rekrutacja już trwa, zatem pilnie zapraszamy do kontaktu
osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu - ilość miejsc
ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o kontakt
pod nr tel. 61-8194-649
lub osobisty w BM CAK, ul Rynek 15, Puszczykowo
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Hej G6ralel Rozr6tnlenle polaklch obuarów górskich.
G6'al9cy Muzycy

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

ul. Wysoka 1
62-040 Puszczykowo

Bilet 5 zł

www.puszczykowo.pl

J

W PUSZCZYKOWIE PRZYBYWA CZYTELNIKÓW
o zmianie lokalizacji Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie

P

zanotowała

mieszkańcy,

wzrost liczby wypożyczeń książek. Działającą na Rynku placówkę zaczęli odwiedzać
którzy wcześniej nigdy do niej nie zaglądali.

Kończy się czas sprawozdań i miło nam poinformować,
z roku na rok rośnie w Puszczykowie liczba miłośników
biblioteki:
Dzieci i młodzież przyciąga do biblioteki nie tylko wypożyczanie i ciekawe pozycje w naszym księgozbiorze. Biblioteka wzbogaciła swoją ofertę. Powstał między innym i Klub
Kostki Rubika (na zdjęciu obok), grupa miłośników Scrabli,
ponadto placówka zaprasza na spotkania z ciekawymi ludź
mi, podróżnikami , pisarzami, organizuje wystawy i prelekcje.
że

CZYTELNICTWO W PUSZCZYKOWIE
Rok
Czytelnicy
Wypożyczenia

2013
1527
41454

2014
1690
36931*

* Od maja do końca lipca Biblioteka Miejska
z powodu przeprowadzki

b yła

2015
1842
45293
nieczynna

- Ci, którzy po raz pierwszy do nas zajrzeli cieszą się, że

biblioteka mieśc i się w centrum miasta. A nas najbardziej
cieszy to, że teraz mieszkań cy regularnie wra cają do biblioteki. Świadczą o ty m wzrosty wypożyczeń i wzro t liczby czytelników. O tak znakomitych wskaźnikach nawet nie marzyliśmy - mówi dyrektor BM CAK Danuta Mankiewicz.

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do korzystania
z naszych usług, każdy z pewnością znajdzie u nas dla
siebie coś interesującego.
red
Andrzej Balcerek, Burmistrz Puszczykowa
Bardzo się cieszę z rosnącej popularności biblioteki w nowym miejscu. Kiedy zapadały decyzje o zmianie jej lokalizacji, jednym z argumentów była właśnie chęć przeniesienia jej w miejsce, gdzie będze jeszcze bardziej dostępna
dla mieszkańców. Dzisiaj widzę, że założenia
w 100% się sprawdziły.

TEATR DLA DZIECI

WARSZTATY
•
WIZAZU I STYLIZAOI

M

arcowe Spotkania z Teatrem dla Dzieci
uświetnił nam Teatr Fantazja ze spektaklem
„Księżniczka na ziarnku grochu", prezentując nową
odsłonę znanej bajki - tym razem zaczarowane
ziarenko grochu przeszkadzało zasnąć księżniczce
o dobrym sercu, a nie tylko o delikatnej skórze.
Jeszcze w marcu Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz
CAK w Puszczykowie zaprasza na spektakl „Klimacik i Decybelek" (30 marca, godz. I] :00). W kwietniu na młodych
widzów czekają dwa spektakle: ,,3 razy Królewna , 3 razy
Smok" Teatru pod Orzełkiem (6 kwietnia, godz. 11 :00) oraz
,,Łza ziemi" w wykonaniu Teatru Frajda (27 kwietnia, godz.
17:00). Przedstawienia odbędą się w sali Parafialnej Kościo
ła pod wezwaniem WNMP w Puszczykowie, przy ulicy Koś
cielnej I (za Rynkiem).

BILETY W CENIE 5
PRZED SPEKTAKLEM
www.puszczykowo.pl

ZŁOTYCH DOSTĘPNE

BM CAK

Biblioteka Miejska im . Musierowicz Centrum Animacji
zaprasza wszystkie kobiety na Warsztaty z wizażu
i stylizacji, dzięki którym nauczycie się jak wydobyć
swoje naturalne piękno, podkreślić atuty za pomocą
profesjonalnego makijażu i zniwelować maleńkie
niedoskonałości dane przez matkę naturę .
Znajdźmy chwilę tylko dla siebie.
Zapraszamy 9 kwietnia 2016 r. o godz. 11.30-15.30
w BM CAK, ul. Wysoka 1, Puszczykowo

Koszt

ih

udziału

w warsztatach to jedyne 60

zł .

Informacje oraz zapisy telefonicznie : 668 857 921
w Bibliotece ul. Rynek 15

Echo Puszczykowa
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KLUB PUSZCZA- W OCZEKIWANIU NA WIOSNĘ
szyscy z utęskni e niem wypatrujemy pierwszych
oznak wiosny. Nie umknął naszej uwadze
żaden listek, przebiśnieg, czy kolejna minuta
wydłużającego się dnia . Niestety nasz zap ał do
zabaw na boisku studziły przelotne opady śnieg u. Na
szczęście w świetlicy również było co rob ić !

W

W lutym nasze sale przyozdobiliśmy średniowiecznym
zamkiem. Wszystkie dzieci przyczyniły się do jego powstania, wykorzystując przede wszystkim materi ały z recyklingu.
Powstało kilka wież, fosa, most zwodzony oraz statek wpły
wający do portu. To była naprawdę dobra robota! Pozostając
w klimacie średniowiecza, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy
herby przedstawiające nasze charakterystyczne cechy, zainteresowani a oraz bobby. Pomimo pięknej i ndyw i dua lności
każdego z nas razem tworzymy n i epowtarza l ną całość stanowiącą o sile naszej grupy.
Po smakowitych obchodach Tłustego Czwartku i Konkursie Jedzenie Pączków - bez ob lizywania się , zaczę li śmy myś l eć o św i ętach w ielkanocnych. Mie l iśmy pełne ręce pracy !
Każdy z nas coś wycinał, wyklejał albo rysował. W ten sposób powstały, m.in. ko lorowe kartki św i ąteczne, tekturowe
zajączki , bibułowe kwiatki i wełniane kurczaczki. Zasadzi li śmy również rzeżuchę na świąteczny stół i rozmaw i al iśmy na
temat tradycji wie lkanocnych.
W marcu pamięta li śmy o Dniu Kobiet. Na każdą dziewczynkę u czestniczącą w zajęciach KLUBU PUSZCZA czekała mała niespodzianka - prymulka. Kwiatek dobrze zadba-

ny będz i e mógł być przesadzony do ogródka i tam cieszyć
oczy przez ko lejnych kilka wiosen.
Zorgani zowa li ś m y rów ni eż kolej ne spotkanie z cyklu Zajęć Twórczych d la mi eszkańców P uszczykowa. Podczas zajęć, w m iłej atmosferze i przy drobnym poczęstunku , powstały wie lka nocne ozdoby z masy solnej , tektury oraz tapet i
wełny. Chc i e li byś m y j eszcze raz serdeczni e p od z i ękować
wszystkim uczestniko m warsztatów za mi ły i owocny czas.
Efekty naszej pracy m ożn a zobaczyć na profi lu facebooko wym KLUBU PUSZCZA. Kierownik KLUBU PUSZCZA
Justyna Wa lkowiak

WIOSENNY KONKURS W CENTRUM EKOINFO
C Bardziej niecierpliwi

hociaż pogoda nie rozpieszczała w ostatnim czasie, to jednak wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami.
już wyruszyli na szlaki, zarówno piesze, jak i rowerowe. Zachęcamy Państwa do
przyłączenia się i spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, a przy okazji odwiedzenia naszego punktu.

Powoli gromadzimy nowe materiały, by móc s i ę nimi poz Państwem w nadchodzącym sezon ie. N iedawno
otrzymaliśmy najnowsze fo ldery dotyczące Szlaku Piastowskiego w Wielkopolsce oraz atrakcji we wschodn iej częśc i
naszego województwa. Sami natomiast przygotowa li śmy dwa
mini foldery o Puszczykowie. W jednym zn ajdują s i ę info rmacje o historii naszego miasta z naniesionymi na mapce 22.
najciekawszymi ob iektami historycznym i. W drugim zaś,
oprócz notki historycznej, znajdziemy informacje o lokalizacjach bazy noc legowej , miejsc gdzie moż n a pyszn ie zjeść
oraz obiektów sportowych.
Szkoły i przedszkola informujemy, że j esteśmy w trakc ie
opracowywania nowych materiałów edukacyjnych.
Wkrótce zaproponujemy Państwu nowe tematy zajęć, ale
dzie l ić
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już

teraz

zac h ęca my

do skorzystani a z naszej oferty.
naszego miasta zapraszamy
natom iast do wz i ęcia ud z i ału w ko nkurs ie p lastycznym p t.:
„Ptaki w naszych ogrodach". Za p o m ocą dowo lnej techn iki
nal eży przed staw i ć j eden lub kilka gatunków, które w trakcie
zimy poj aw iały s i ę przy naszych ka rmn ikach lub które teraz
u mil ają nam dni swoim ś pi ewe m . Prace n a l eży dostarczyć
pomi ędzy 12 a 30 kw ietni a do Centrum Ekolnfo (ul. Pozn a ń
ska l , budynek nastawni PKP). Oczywiśc i e dl a autorów najp i ękni ejszyc h prac przew idz i e li śmy nagrody.
Przypominamy, że od kwietn ia nasz punkt będzie otwarty
od wtorku do p ią tku w godzinach 8:30-1 6:30, a w soboty od
I 0:00 do 18:00.
Zaprasza my!
Anna Polaszczyk
Najmłod szych mi eszka ń ców

www.puszczykowo.pl

BIBLIOTEKA MIEJSKA
iM. M. MusiERowicz
CENTRUM ANIMACJI KULTURY

BM
~ I3

BIBLIOTEKA MIEJSKA
iM. M. MusiERowicz
CENTRUM ANIMACJI KULTURY

LUDZIE Z PASJĄ-SPOTKANIA
"Wpatrzeni w horyzont"
zapraszają

Arka i Kuba Kubiccy

BM
t-6I~
Urowycfi, (!'ogoanycfi Świ4t 'Wie~nocnycli,
(!'efnycfi 'ftlliary, 1{aaziei i !Mifości.
<R,Jufo~go, 'Wiosennego Nastroju,
Sertfecznycfi Spot~ w (Jronie ~iny i <Przyjacióf
W tym roku z okazji Dnia Kobiet Biblioteka Miejska
CAK zaprosi/a puszczykowianki na spotkanie
z wizażystką. Panie chętnie skorzystały z okazji
i spotkanie odbyło się w licznym gronie. Pani Izabela
Jabłońska- Danielewicz ciekawie podeszła do tematu
kreacji wizerunku i stylizacji, chętnie odpowiadała na
każde pytanie. Gwar rozmów, zapach kawy stworzyły
atmosferę sympatycznego „babskiego" wieczoru. Duże
zainteresowanie tematem skłoniło Bibliotekę do
zaproponowania warsztatów z wizażu i kreacji
wizerunku. Chętne i chętnych zapraszamy serdecznie
- szczegółowe informacje oraz zapisy w Bibliotece oraz
pod nr.tel.668 857 921 .
BM CAK
www.puszczykowo.pl

Życzą
<Dyreó.Ja, i <PnlCownicy

aJi.iuouij 'Miejs~ im. :M. 'J,{usim,wia
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22. MISTRZOSTWA PUSZCZVKOWA W NARCIARSTWIE ALI
J Karpacz, na Mistrzostwach Puszczykowa w narciarstwie, alpejskim biegowym i snowboardzie.

uż po raz 22. Puszczykowowianie oraz osoby zaprzyjaźnione z naszym Miastem spotkali się w górskim miasteczku

Łącznie do Karpacza przybyło ponad sto sześćdzies iąt osób w tym stu pięciu startuj ących. Pogoda dopisała fantastycznie, a błękitne
~iebo i promienie słońca ogrzewające twarze wprawiały wszystkich w cudowny nastrój. Uczestnicy po pobraniu numerów startowych
~ biura zawodów spotkali się w piątkowy wieczór na imprezie otwierającej mistrzostwa. Wczesnym porankiem w sobotę , po pożywnym
;niadaniu zawodnicy oraz kibice ruszyli na Kopę, gdzie na stoku EURO czekała trasa slal om u g iga nta. Zawody rozgrywane były
w 8. kategoriach narciarskich dwóch snowboardowych i kategorii narciarstwa biegowego. W przerwie pom i ędzy zjazdam i wszyscy
.1czestnicy mieli okazje wspólnie rozgrzać się układem tanecznym , który zgromadził całą grupę na mecie slalomu. Po zakoóczeniu zjazdów
.v hotelu Mercure odbyło się uroczyste wręczenie nagród , któremu towarzyszył występ zespołu in strumenta lnego, a całość uświetniła
)becność Burmistrza Puszczykowa Andrzeja Balcerka oraz Burmistrza Karpacza Radosława Jęcka. Najszybszą narciarką Puszczykowa
.v kategorii open okazała się Klaudyna Janaszek, a narciarzem Mateusz Majchrzak. W konkurencji snowboa rdo wej wygra li Maja Swo·owska oraz Rafał Płaza , a w biegówkach Ewa i Wojtek Majchrzakowie. Nowością była nagroda za gracj ę ufundowana przez Klub Olim)ijczyka, który wyróżnił Marzenę Sworowską i Tomka Hoffmanna, którzy zosta li Mistrzami Gracji 22. Mistrzostw. Następnie rozbawie1i uczestnicy przenieśli się do hotelowego „piekiełka", gdzie bawili s i ę do białego rana. Podczas niedzielnych pożegnań, słychać było „do
rnbaczenia za rok!", a to chyba znak, że organizatorzy z Puszczykowskiego Towarzystwa Spo1towego, zawodn icy, kibice oraz sponsorzy
;pisali się na medal. Część osób wyruszyła do domów, część na stok i. Nie zabrakło też grupy Morsów z Puszczykowa, która ud ała s i ę nad
wodospad Przesieka, gdzie przy dopingu kibiców wskoczyła do wody która miała za ledwie kilka stop ni.
Ga leria z mistrzostw i pełne wyniki dostęne na: ptspuszczykowo.pl oraz na facebook'u: www.facebook.com/Puszczykowskie TowaPTS
·zystwoSportowe.
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WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH
SNOWBOARD
KOBIET
Maja Sworowska
Klaudyna Janaszek
Basia Hoffmann
SNOWBOARD
MĘŻCZYZN
Rafał

Plaza
Adam Halicki
Mikołaj Sworowski

CHŁOPCY

CHŁOPCY

DZIEWCZĘTA

UR. PO 2004
Tadziu Janaszek
Grzesiu Janaszek
Franek Zawartowski

UR. 1993-2000
Tytus Ostoja
Kajetan Konieczny
Jędrzej Stempniak

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

UR. 1991-1970
Klaudyna Janaszek
Karolina Gucka
Karolina
Maryniak-Zawartowska

POWYŻEJ 15 LAT
Maria Rychlewska
Zuzanna Libera
Wiktoria Pomes

UR. 1992-1971
Mateusz Majchrzak
Patryk Repetski
Jakub Janaszek

MĘŻCZYŹNI
UR. 1970-1960
Olech Ostoja
Tomasz Hoffmann
Mikotaj Sworowski
KOBIETY
UR. PRZED 1969
Iza Cegłowska
Dorota Plaza
Joanna Gucka

MĘŻCZYŹNI
UR. PRZED 1959
Lechosław Janaszek
Wojciech Palmowski
Janusz Szafarkiewicz
NARCIARSTWO
BIEGOWE
Wojciech i Ewa
Majchrzakowie

Przebieg trasy bezpłatnej
komunikacji autobusowej
linia 695
.111

PU

•-

przystanki autobusowe
linii 695
trasa autobusowej
linii 695

p

kierunek kursowanie
autobusów linii 695
Puszczykowo
\ Nadwarciańska
/
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ROZKŁAD

JAZDY

BEZPŁATNEJ

LINII AUTOBUSOWEJ NR 695
10:25

14:40

Nadwarciańska

08:20
08:22

10:27

14:42

15:45
15:47

Dworcowa

08:23

10:28

14:43

15:48

Niwka Szpital

Jastrzębia

04:35

Wspólna

04:36

05:21

Dworzec Kolejowy

05:23
05:24

Piaskowa

04:38
04:39
04:41

Rondo F. Heigelmanna

04:42

05:27

Konwaliowa

04:45

05:30

Pszeniczna

04:46
04:47

05:31

06:09

06:41
06:42

05:32

06:10

06:43

07:40

Krzywa

04:50

06:46

06:16

06:49

07:43
07:46

Studzienna

04:53
04:54

05:35
05:38

06:13

Klasztorna

05:39

06:17

06:50

07:47

Kościelna

04:56

06:52

06:20

06:53

06:21

06:54

07:49
07:50
07:51

Libella

04:57
04:58
05:00

05:41
05:42
05:43

06:19

Rondo F. Heigelmanna

05:01

05:46

06:23
06:24

06:56

Dworzec Kolejowy
Wspólna

05:02

05:47

Jastrzębia

05:03

05:48

06:25
06:26

Libella

Krótka

Piaskowa

05:20

05:26

05:45

05:58
05:59

06:31 07:28
06:32 07:29

12:30
12:31

13:25
13:26

06:01

06:34

07:31

08:25

10:30

12:33

13:28

14:45

15:50

06:02
06:04

06:35
06:37

07:32

10:31
10:33

12:34
12:36

13:29
13:31

14:46

07:34

08:26
08:28

14:48

15:51
15:53

06:05
06:08

06:38

07:35
07:38

08:29
08:32

10:34
10:37

12:37
12:40

12:52
12:55

13:32

14:49

15:54

17:18
17:19
17:22

18:30

08:33
08:34
08:37

10:38
10:39

12:41
12:42

12:56
12:57

14:52
14:53

15:57

07:39

13:35
13:36
13:37

14:54

15:58
15:59

17:23
17:24

18:31
18:32

10:42
10:45

12:45
12:48

13:00

13:40

14:57

16:02

17:27

18:35

13:43

15:00

16:05

17:30

18:38

10:46

12:49

13:03
13:04

13:44

15:01

16:06

17:31

18:39

08:43

10:48
10:49

12:51
12:52

13:06
13:07

13:46
13:47

15:03

08:44

15:04

16:08
16:09

17:33
17:34

18:41
18:42

08:45
08:47

10:50

13:08

13:48

15:05

17:35

10:52

13:10

17:37

10:53

13:11

15:07
15:08

18:43
18:45

08:48

13:50
13:51

16:10
16:12
16:13

17:38

18:46

06:58

10:54

13:12

13:52

16:14

17:39

18:47

06:59

10:55

13:13

13:53

16:15

17:40

18:48

06:57

07:53
07:54

Dworcowa

07:56

Nadwarciańska

07:57
07:59

Niwka Szpital

08:40
08:41

08:50
08:51

15:10

08:53

15:13

17:12

18:20

17:13
17:15

18:21
18:23

17:16

18:24
18:26
18:27

15:11

owa bezpłatna linia autobusowa nr 695, która niedługo rozpocznie kursować w naszym mieście połączy
górne Puszczykowo z dolnym. I przetarg, mający wyłonić firmę, która będzie woziła pasażerów na tej
trasie miasto musiało jednak unieważnić.

N

Przetarg na świadczenie usług przewozowych na terenie
Puszczykowa w latach 2016-2017 w ramach publicznego
transportu zbiorowego unieważniono ponieważ, cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Puszczykowo
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z tym Puszczykowo ogłosiło Il przetarg. Otwarcie ofert nastąpi 23 marca br.
Rozkład jazdy, który bedzie realizowany przez firmę, która
złoży najkorzystniejszą ofertę w przetargu został tak skonstruowany, aby rano wysiadający na Rondzie F. Heigelmana oraz
na Dworcu kolejowym mogli bez długiego czekania przesiąść
się na autobus ZTM linii 651 (odjazd o godz. 5.00, 5.40, 6.44,
7.24, 7.59, 8.49, 9.54, 10.54) lub na pociąg jadący do Poznania
(odjazd o godz. 4.40, 5.12, 5.55, 6.33, 7.06 i 8.04).

Po południu, ci którzy wrócą do Puszczykowa z Poznania
(przyjazd o godz. 13.18, 14.36, 15.09, 15.41 ,
16.19, 17.06, 18.13, 19.20) bez czekania będą mogli wsiąć
i dotrzeć, głównie do Górnego Puszczykowa.
Poranne kursy umożliwią również uczniom Szkoły Podstawowej nr I i Gimnazjum nr I bezproblemowe dotarcie na zajęcia.
Większość kursów odbywać sią będzie na trasie: Jastrzę
bia, Wspólna, dworzec kolejowy, Libelta, Piaskowa, Rondo
F. Heigelmana, Konwaliowa, Pszeniczna, Krótka, Krzywa
Klasztorna, Studzienna, Kościelna, Rondo, Piaskowa, Libelta, Dworze Kolejowy, Wspólna, Jastrzębia.
W rozkładzie jazdy zaplanowano także kursy umożliwia
jące dotarcie do i ze szpitala. Autobusy jadące po tej trasie nie
będą jednak wjeżdżały na ul. Wspólną i Jastrzębią.
pociągiem

ZGODNIE Z WCZEŚNIEJSZYMI ZAŁOŻENIAMI KORZYSTANIE Z LINII AUTOBUSOWEJ NR 695 BĘDZIE
BEZPŁATNE I NIE BĘDZIE WYMAGAŁO POSIADANIA ŻADNEGO BILETU ANI LEGITYMACJI.
www.puszczykowo .pl
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DRZWI OTWARTE W GIMNAZJUM NR 2
a tegoroczne Drzwi Otwarte, które odbyły się
14 stycznia, zaprosiliśmy nie tylko uczniów klas
szóstych szkoły podstawowej oraz ich rodziców, ale
również kilkoro absolwentów i przyjaciół Gimnazjum
nr 2. Absolwenci naszej szkoły wspólnie
z gimnazjalistami i nauczycielami starali się przekonać
gości, że nauka, którą mogą tu kontynuować od
września, będzie nie tylko żmudną pracą, ale przede
wszystkim niekończącą się intelektualną przygodą.

N

Podczas części nieoficjalnej, gdy rodzice uczestniczyli
w wywiadówkach, zaprezentowaliśmy młodszym kolegom
niezwykłe doświadczenia chemiczne i fizyczne, które przygotowali gimnazjaliści z klas I i III. Doświadcze nia z fizyki przeprowadzane przez uczniów klasy IIIa (Jakub Basiński, Gabriel
Jagiełło, Łukasz Lewandowski i Mateusz Flis) ułatwiły szóstoklasistom zrozumienie, czym jest dyfrakcja i interferencja, zw i erząt, udało się przeprowadzić dzięki pomocy panów Szya także rozbudziły zainteresowanie tajemnicami optyki. Na- mona i Michała Samcików.
Specjalnie na Drzwi Otwarte został nakręcony film o tym
stępnie Adam i Antoni Foryccy z klasy la zaprosili uczniów
do fascynujących eksperymentów chemicznych, dzięki któ- jak I. J. Paderewski (w tej roli niezastąpiony Igor Doring)
rym mieli niepowtarzalną szansę, by samodzielnie sprawdzić, został patronem naszej szkoły. Adam Wala z klasy Illb okazał
czy stół może spłonąć, jak wysoki bywa gejzer, czy wystarczy się bardzo zdo lnym operatorem kamery i montażystą - nalepasty do mycia zębów dla słonia oraz jak żarłoczny może być żą mu się duże brawa za wkład w pracę i cierp li wość.
roztwór. Po pokazach szóstoklasiści udali się do sal i gimnaGości czekał jeszcze występ osoby o kilku talentach! Kostycznej, gdzie odbyły się rozgrywki sportowe, w których lejny absolwent gimnazj um - Szymon Rodziewicz (finali sta
Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego, ukończone z wyróż
wzięła udział nasza absolwentka Marcelina Winkowska osią
gająca spore sukcesy w lekkiej atletyce. Przypomnijmy,
nieniem kursy informatyczne na Politechnice w Lozannie:
Principles of Reactive Programming oraz Functiona l Proże Marcelina to trzykrotna złota medalistka Mistrzostw Wielkopolski Szkół Gimnazjalnych oraz brązowa medalistka Mi- gramming Principles in Scala) - wykonał na gitarze utwór
strzostw Polski w Łodzi, w biegu na 100 metrów przez płotki . Rolanda Dyensa pt. Tango en Skai.
Część oficjalną spotkania poprowadził absolwent gimnaO magii chemii można było się ponownie przekonać ,
zjum, Igor Doring, wiarygodnie wcielając się w rolę patrona uczestnicząc w zaskakującej prezentacji pt. Od -200°C do
3000°C, czyli jak dotknąć, by się nie sparzyć - skrajne temszkoły - Ignacego Jana Paderewskiego. Po przemówieniu
pana Krzysztofa Narożnego, dyrektora gimnazjum, ucznio- · peratury na wyciągnięcie ręki. Pokaz przygotował nasz abwie wraz z rodzicami posłuchali piosenki pt. Tak bardzo się so lwent, mgr Stanisław Wosicki, laureat Wojewódzkiego
Konkursu Chem icznego, absolwent dwóch Uniwersytetów
starałam w wykonaniu uczennic z klasy lb - Zuzanny Jakielczyk, Urszuli Grześkowiak i Martyny Spychały. Dzięki , uka- - w Lund i Poznaniu.
Finałowym punktem bogatego w niespodzianki programu
zującej szkolną codzienność, krótkiej inscenizacji, przygotowanej przez uczniów z kółka teatralnego, przenieśliśmy się był taniec w sty lu modem jazz, żywiołowo wykonany przez
na lekcję języka polskiego, matematyk i i biologii. Trzeba Agnieszkę Górkę, z formacji tanecznej Power of dance.
Dodajmy, że po feriach szóstoklasiści wzię li udział
jednak przyznać , że aktorom skradła show wyjątkowa gwiazda - żywa agama, chętnie kanniona szarańczą przez rozentu- w konkursach przedmiotowych, które kontynuowały zagadnienia prezentowane podczas Drzwi Otwartych.
zjazmowaną widownię. Okazją na wyciszenie emocji było
Wszyscy mamy nadzieję, że młodsi koledzy i ich rodzice
wysłuchanie utworu pt. Outside wykonanego przez Martynę
dostrzegli w naszym kamera1J1ym gimnazjum przyjazne miejWojdat i Zuzannę Ruszyńską z klasy Ila.
Podczas zajęć sportowych odbył się konkurs, który wyło sce, idealne na kolejne trzy lata nauki. Zaangażowanie absolwentów w organizację imprezy potwierdza więzi, jakie ich
nił trzech najodważniejszych szóstoklasistów, wykazujących
nadal wiążą ze starą szkołą, co niewątpliwie przemawia na
się znajomością zwierząt budzących grozę. Ten nietypowy
punkt programu, zarówno konkurs, jak i późniejszy pokaz korzyść Gimnazjum nr 2.
Anna Czombik, kl. Ilia
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ZAPRASZAMY NA PCHLI TARG
chli Targ organizowany przez młodzież i Radę
Rodziców z Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie na
stałe wpisał się w krajobraz naszego miasta. Nie
inaczej będzie w tym roku.

P

Jednak w tym roku organizatorzy zdecydowali, że amatorzy buszowania w „starociach" spotkają się na Rynku w Puszczykowie. Podobnie jak w poprzednich edycjach na targu
znajdziemy po okazyjnych cenach „oldschoolowe" artykuły
dekoracyjne, przedmioty gospodarstwa domowego i codziennego użytku , książki , a także rowery, wózki dziecięce czy
foteliki samochodowe. Organizatorzy- Rada Rodziców Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie zaprasza do wsparcia tej cennej
inicjatywy. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na potrzeby uczniów z Gimnazjum nr 1.
Do zobaczenia na Pchlim Targu 23 kwietnia br.
od godz. 10.00 do wyprzedania zapasów.

PRZYŁĄCZ SIĘ

DO KANALIZACJI

szystkim mieszkańcom Miasta, którzy w 2015
roku skorzystali z oferty Spółki Aqanetu bardzo
dziękujemy. W naszym mieście było 400 posesji,
które nie były podłączone do sieci kanalizacji
sanitarnej. W roku 2015 podłączyło się 200 posesji.
Pozostałe posesje zakwalifikowano jako:
- odmowa przyłącza ,
- niemożliwość wykonania przyłącza ze względów
technicznych,
- zaniżenie terenu gdzie wymagane są przepompownie,
- posesje, które posiadają przydomowe oczyszczalnie

W

ścieków.

W związku z powyższym Spółka Aquanet postanowiła
przedłużyć termin promocyjnego wykonania przyłącza
kanalizacji sanitarnej do dnia 30 kwietnia 2016 roku.
W tym celu należy zasięgnąć informacji u koordynatora
Spółki Aquanet pod nr tel. 695-0I0-016, który działa na terenie naszego Miasta lub zapoznać się z ofertą na stronie internetowej Aquanet Spółka z o.o. Wystarczy zadzwonić i umówić się na spotkanie, na którym zostanie przedstawiona oferta, możliwości zapłaty oraz podpisanie umowy.
Urząd Miejski służy pomocą pod numerem tel. 61 8983
719 w godzinach urzędowania.

PUSZCZYKOWIANIE W RADZIE
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO
lutym odbyło się zebranie wyborcze
przedstawicieli organizacji pozarządowych do
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Powiecie Poznańskim. Rada, jest organem
konsultacyjnym i opiniotwórczym.

W

Do jej zadań należy przede wszystkim aktywne włączanie się
i opiniowanie projektów nowycb rozwiązań prawnych
w zakresie realizacji zadań publicznych oraz w sprawach dotyczącycb funkcjonowania organizacji pozarządowycb. Rada może
również udzielać pomocy w przypadku sporów między organami
administracji publicznej, a organizacjami pozarządowymi.
W zebraniu wyborczym uczestniczyło trzydziestu przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu poznańskie
go, którzy w głosowaniu wybrali do Rady ośmiu spośród
siedemnastu zgłoszonych kandydatów. Wśród nich znalazło
się aż dwóch przedstawicieli Puszczykowa: Iwona Janicka
(Fundacja Aktywności Lokalnej, Puszczykowo), Gniewko
Niedbała (Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie).
Oprócz nich w radzie zasiada jeszcze dwoje przedstawicieli naszego miasta: radny powiatowy Tomasz Jerzy Pawłowski oraz Elżbieta Tonder Pełnomocnik Starosty do
Spraw Osób Niepełnosprawnych.
red

PIŁKI,

LALKI,

PIECZĄTKI

P zabawki wyprodukowane przez działającą niegdyś

iłki, lalki, pieczątki ... Jeśli masz te lub inne

w Puszczykowie Spółdzielnię Zabawkarską, nie
chowaj ich w piwnicy ani na strychu, lecz pożycz!
Z zebranych eksponatów po wakacjach w Bibliotece na
Rynku powstanie wystawa - najmłodsi dowiedzą się, jakimi
zabawkami się kiedyś bawiło i gdzie je robiono, a starsi przeniosą się do czasów dzieciństwa. Mile widziane też inne pamiątki związane ze Spółdzielnią Pracy Zabawkarsko-Pamiąt
karską w Puszczykowie - zdjęcia, pocztówki, artykuły, wspomnienia.
Kontakt: Maria Wieczorek - tel. 508 009 120 lube-mail:
wieczorek.marysia@gmail.com.

Burmistrz Miasta Puszczykowa informuje o umieszczeniu w BIP na stronie internetowej
www.puszczykowo.pl zarządzenia nr 22/16/VII z dnia 11.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Burmistrz Miasta Puszczykowa informuje o umieszczeniu w BIP na stronie internetowej
www.puszczykowo.pl zarządzenia nr 23/16/Vll z dnia 11.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę .

www.puszczykowo .pl

Echo Puszczykowa

I marzec 2016 I ED 121

500 PLUS-STARTUJE 1 KWIETNIA 2016 R.
d 7 marca br. w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Puszczykowie (ul. Wysoka
1, budynek Gimnazjum nr 1, w przyziemiu) można
pobrać druk wniosku Programu Rodzina 500 plus.
Jednak wypełniony wniosek będzie można złożyć od
momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia br.

O

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych
3 miesięcy (do 1 lipca br.), rodzice dostaną wyrównanie
wstecz - pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane
od miesiąca , w którym rodzice złożą wniosek. Do programu
będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
Celem ułatwienia mieszkańcom Puszczykowa składania
wniosków, w pierwszych trzech miesiącach obowiązywania
programu czyli do końca czerwca br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydłuża czas pracy stanowiska, gdzie będą
przyjmowane wnioski.
W miesiącach: kwiecień, maj i czerwiec, w każdy

poniedziałek

i środę będzie można złożyć wnioski w godz.
8.00-18.00. W pozostałe dni tygodnia będzie można uczynić to w godzinach 7.30-15.30.
Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na
każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków.
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na
pierwsze lub jedyne dziecko jeśli dochody na członka rodziny
nie przekraczają 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
W Puszczykowie informacje o Programie Rodzina 500
plus można uzyskać dzwoniąc pod bezpośredni numer tel.
61 898 33 35, który jest czynny w godzinach pracy MOPS.
We wszystkich województwach uruchomiono też specjalne numery informacyjne. Infolinie czynne są w godzinach pracy urzędów. Opłata za połączenie jest zgodna z
taryfą operatora.
W województwie wielkopolskim informacje można
uzyskać pod nr tel: 61 854 11 77.

Program „Rodzina 500 plus" - w skrócie
1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez
dziecko 18 lat.
3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają
świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego:
800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełno spraw ne.
5. Świadczenie będzie przysługiwać do uko11czenia przez ·
dziecko 18 lat.
6. Pełnoletnie dziecko do uko11czenia 25 lat liczy się do
składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na
utrzymaniu rodziców.
7. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
8. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd
miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.
9. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez internet, za pośred
nictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o św iadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.
mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości e lektronicznej.
10. Tylko, gdy ubiegamy s i ę o św iadc zen i e na pierwsze lub
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jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin,
które mają jedno dziecko,jak i rodzin z większą li czbą dzieci.
11. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
• oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opod at ko w a n i u podatkiem dochodowym od osób
• w przypadku rolników - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
• w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
• w przypadku cudzoziemców - określone zezwolenia na
pobyt i pracę w Polsce,
• w przypadku rodziców adopcyjnych - dokumenty dotyczące przysposobienia.
12. Do dochodu wli cza się alimenty od drugiego rodzica,
a także z Funduszu Alimentacyjnego.
13. Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.
14. Jeśli wniosek zostan ie złożony w ciągu pierwszych
3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz. Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r. , dodatek będzie wypłacany z wyrównan iem od kwietnia.
15. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłaca
ne od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
16. Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na
wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
(więcej informacji o Programie 500 plus znajduje się na
stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo/ec=nej
(www.mpips.gov.pl)
www.puszczykowo.pl

•

UMYSŁU

DRUZYNA ODYSEI

JEDZIE NA FINAŁ

rużyna Odysei Umysłu z puszczykowskiego Gimnazjum nr 2 w składzie: Kinga Hoffman, Katarzyna

D Ratajczak, Natalia Zawada, Jakub

Basiński, Jan lwaszkiewicz-Rudoszański, Jakub Łukowski, Julian

Zieliński, pod opieką pani Beaty Adamczyk-Durczewskiej zakwalifikowała się do Finałów Ogólnopolskich

Odysei Umysłu, które odbędą się w kwietniu w Gdyni.
W trakcie finałów regionalnych, które odbyły się w Poznaniu
pod koniec lutego. Drużyna zaprezentowała rozwiązanie problemu I pt. ,,Nowe życie rzeczy". Było to przedstawienie, w trakcie
którego pojazd (zaprojektowany, skonstruowany przez drużynę
i na którym nie można było pedałować) odbywał przynajmniej
trzy podróże między dwoma różnymi ekosystemami, wymyślo
nymi przez drużynę . Za każdym razem w jednym ze środowisk
musiał się zatrzymać, by zebrać przedmiot, który uznano tam za
niepotrzebny i wyrzucono, następnie przemieszczając się przez
Strefę Recyklingu dowolnie ową rzecz przetworzyć, po czym
dostarczyć ją do drugiego ekosystemu, gdzie miała zostać użyta
ponownie, choć inaczej od swego pierwotnego zastosowania.
Gratulujemy Odyseuszom z Gimnazjum nr 2 i trzymamy kciuki
za start w Gdyni.
red

PUSZCZYKOWSKIE SZKOŁY LIDEREM W POWIECIE
omimo, iż wyniki egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjach opublikowano już dawno, warto
teraz, kiedy rodzice podejmują ostateczne decyzje o zapisaniu dzieci i młodzieży do szkół, przypomnieć
te dane.
Puszczykowskie szkoły od lat klasyfikują s ię na szczycie tabeli wyników egzaminów publikowanych przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. W poniższym zestawieniu prezentuję osiągnięcia puszczykowskich szkół na tle sąsied
nich miejscowości , co być może ułatwi Państwu wybór.

P

SPRAWDZIAN PO SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ - ŚREDNIE WYNIKI PROCENTOWE
Luboń
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EGZAMIN PO TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM - ŚREDNIE WYNIKI PROCENTOWE SZKÓŁ
historia i wos
63,35

język

w Puszczykowie
Gimnazjum nr 2
w Puszczykowie

historia i wos
75,56

język

Gimnazjum nr 1
w Lubon iu

historia i wos
63,98

język

Gimnazjum nr 2

historia i wos

język

w Luboniu

67,09

Gimnazjum nr 1

polski

61,10
polski
66,74
polski

58,68
polski
62,72

przedm. przyrod.
48,71

matematyka

przedm. przyrod.
62,53

48,25

angielski

język

angielski

(podst.) 79,48

(rozsz.) 62,58

matematyka
68,77

język

język

(podst.) 83, 73

(rozsz.) 66,39

przedm. przyrod .
50,21

matematyka
45,33

język

język

(podst.) 65,60

angielski
(rozsz.) 45,08

przedm. przyrod.
53,14

matematyka
51,60

język

język
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oprac. Małgorzata Szczotka
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U PUSZCZYKOWSKICH SENIORÓW

D EP

zięki gościnności redakcji „Echo Puszczykowa" w kąciku U SENIORÓW będziemy dzielili się z Czytelnikami

wiadomościami z życia naszej małej społeczności emerytów i rencistów stowarzyszonych
w puszczykowskim Oddziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Od spotkania „Przy Kawie" rozpoczęli tegoroczną działalność
puszczykowscy seniorzy. W dodatku , spotkanie zorganizowane
3 lutego br., zapoczątkowało nowy cykl. W każdą pierwszą środę
miesiąca - począwszy od lutego do czerwca i po przerwie, od
września do listopada senjorzy z Puszczykowa będą spotykać się
,,Przy Kawie". Miłą niespodzianką tego spotkania była wizyta grupy uczniów z Gimnazjum nr I, zaangażowanych w wolontariat
związany z osobami starszymi oraz działających w programie
„Wolontariat z Klasą - program rozwoju aktywności społecznej
wśród gimnazjalistów". Myślę, że wizyta ta przypadła obu grupom
do gustu i młodzi będą naszymi częstszymi gośćmi. Dla nas senjorów był to powiew młodości i świeżych pomysłów, a dla gimnazjalistów lekcja o życiu i zajęciach starszego pokolenia. Więcej na
temat programu „Wolontariat z Klasą" można znaleźć na stronie
internetowej Urzędu Miejskjego: www.puszczykowo.pl
Nowością, mającą na celu urozmaicenie spotkań „Przy Kawie" jest inicjatywa zorganizowania grupy pań, lubiących

KOMUNIKATY
W I półroczu 2016 r. PZERiI w Puszczykowie planuje zorganizowanie nastepujących wyjazdów, wycieczek i spotkań.
Światowy Dzień Inwalidy
19 kwietnia br. godz. 13 :00 - msza w kościele pw. św. Józefa w Puszczykówku, godz. 14:00 - spotkanie w sali Jana
Pawła lI w Puszczykówku. Spotkanie tylko dla członków zrzeszonych w PZERiI w Puszczykowie.
Dwa wyjazdy do operetki na „Ks iężniczkę Czardasza"
Terminy: J - 24 maja 20 l 6 r. - 53 osoby
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dziergać.

Spotkania tej grupy będą odbywać się w ramach co„Przy Kawie". Zainteresowanie tą działalnością przekroczyło nasze oczekiwania. Powstała bowiem
grupa pod nazwą „Rękodzieło", która już spotyka się i planuje
spotkania w Klubie Seniora w każdą wolną środę (z wyjątkiem
dni przeznaczonych na: zebrania Zarządu Oddziału , przyjmowanie zapisów i wpłat na wyjazdy ku lturalne i rehabilitacyjne).
Osoby zainteresowane szydełkowaniem, dzierganiem, zapraszamy do Klubu Seniora w każdą środę, w czasie urzędowania
Zarządu - od godz. 15.30 do 17.00.
3 marca 2016 r. 48-osobowa grupa zwiedziła Termy Maltańskie, najnowocześniejszy i największy wodny kompleks
rekreacyjno-sportowy w Polsce, położony nad brzegiem jeziora Maltańskiego.
Zaprezentowano specjalną ofertę cenową dla Seniorów
m.in. na baseny rekreacyjne, sportowe i z geotermalną solanką.
Jest to miejsce, w którym każdy znajdzie swoją własną drogę
do zdrowia przez wodę. Również doskonałe miejsce dla spę
dzania czasu z wnuczętarnj nad wodą i w wodzie, kiedy pogoda na zewnątrz nie sprzyja.
Nina Kubzdela
miesięcznych spotkań

PZERil
IT - 4 czerwca 2016 r. - 53 osoby
Zapisy i wpłaty - 20 kwietnia br.
Wyjazd na jednodniową wycieczkę do Bydgoszczy.
- termin wycieczki: l l czerwca 2016 r. - 50 osób
Zapisy i wpłaty - 11 maja 20 l 6 r.
Informujemy wszystkich członków PZERiI w Puszczykowie o letniej przerwie w działalności Zarządu Oddziału w miesiącach: lipiec i sierpień.
Zarząd Oddziału Rejonowego PZERH w Puszczykowie
www.puszczykowo.pl

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kości u szki, Solskiego i terenu PKP, ob ręb Niwka,
ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
Na podstawie art. 17 pkt IO i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 z późn. zm.) (w brzm ieniu obowiązującym do dnia 21 października 20 I Or.) w związku z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 20 I Or. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871 ), art. 39 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o u dostępnia niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2013 r, poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr 179109N Rady Miasta Puszczykowa z dnia
1 kwietnia 2009 r. zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 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 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31.03.2016 r. do 28.04.2016 r.
w siedzibie U rzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Z proj ektem w.wym. planu miejscowego można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puszczykowa.
D yskusj a publiczna nad przyjętymi w projekcie planu m iejscowego rozwiązaniam i odbędzie się w dniu 4.04.2016 r.
o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.
Zgodnie z art. 18 ust. l ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi na leży składać na pi śmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej , adresu, oznaczenia nieruchomości , której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2016 r.
Uwagi i w nioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków
komunikacji e lektronicznej bez ko ni eczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 wrześn i a 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
przy u l. Podl eś nej 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2016 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowacki eg o , Mickiewicza,
obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3.
Na podstawie art. 17 pkt IO i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 71 7 z późn. zm.) (w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 października 20 IOr.) w związku z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 87 1), art. 39 ustawy z dnia 3 paździer
nika 2008 r. o udostępni aniu informacji o środowi sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi ska oraz o ocenach
oddziaływania na środowi sko (t.j. Dz.U z 2013r, poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr 237/09N Rady Miasta Puszczykowa z dnia
28 października 2009 r. zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza,
obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3 wraz z prognozą oddziaływan i a na środ owisko, w dniach od 31.03.2016 r.
do 28.04.20 16 r, w siedzibie U rzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Pod l eśnej 4, budynek A, pokój nr 2, w godzinach od
8:00 do 15:00.
Z projektem w. wym. planu miejscowego można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puszczykowa.
Dyskusja publiczna nad przyj ętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbęd zie s i ę w dniu 6.04.2016 r.
o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu M iejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 .
Zgodnie z art. 18 ust. I ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wni eść uwagi.
Uwagi na l eży składać na pi śmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej , adresu, oznaczenia n ieruchomości , której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2016 r.
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu , za pomocą środków
kom uni kacji e lektroni cznej bez koni eczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem e lektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 wrześn i a 200 1 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzi e i na adres Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
przy ul. Podleś n ej 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2016 r.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

w w w.puszczykowo.pl
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HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W PUSZCZYKOWIE (DO 1945 ROKU)
a przełomie XIX i XX wieku Puszczykowo stało się największym letniskiem Poznania. W miejscowości

N

znajdowało się wiele zabudowań willowych i restauracyjnych, które wykonano z drewna, konstrukcje

były łatwo palne.

W 1909 roku w restauracji Oberberg wybuchł pożar. Podpalaczami okazały się dzieci przebywające w pokojacb
goś cinnych. Z budynku ocalała tylko część kolumnady, lecz na
szczęście ogień nie rozprzestrzenił się na pobliski las. W akcji
gaśniczej brali udział letnicy oraz muzycy, którzy przybyli na
koncert organizowany tego dnia w Puszczykowie. Goście,
którzy wynajmowali pokoje w pensjonacie nie zdołali ocalić
swojego dobytku . ,,Ratunek utrudniał ogromnie brak wody
i brak rąk, gdyż zawezwana straż pożarna z Mosiny przybyła
za późno , gdy pożar był już przytłumiony" . Przez wiele lat
mieszkańcy Puszczykowa musieli liczyć na jednostki straży
pożarnej z ościennych miejscowości, które często przybywały
z dużym opóźnieniem. Pożary wybuchały również z powodu
nieodpowiedzialności letników, którzy podczas spacerów
w lesie zaprószali ogień. W 1910 roku spaliło się żywcem
dwoje dzieci z rodziny Kumandorów pozostawionych w domu
bez opieki w czasie, gdy rodzice poszli do pracy. Dzieci
spowodowały pożar bawiąc się zapałkami.

W 1934 roku utworzono gminę Puszczykowo w skład
której weszły: Łęczyca, Puszczykowo, Stare Puszczykowo,
Puszczykówko , Wiry. Nowe władze zaczęły tworzyć
infrastrukturę związaną z obsługą nowej gminy, a Straż
Ogniowa doskonale wpisywała się w te dążenia. Ochotnicza
Straż Pożarna w Puszczykowie została założona 29 kwietnia
1934 roku z inicjatywy księdza proboszcza parafii puszczykowskiej Henryka Koppe i sołtysa Antoniego Mielcarka.
Ów ksiądz wsłuchał się w rozmodlony lud, który w uroczyste
święta modlił się i prosił Boga: ,,Od powietrza, ognia i wojny
zachowaj nas Panie". Proboszcz Hen.ryk Koppe wraz z ówczesnym sołtysem Antonim Mielcarkiem zaprosili „chętnych
i zdrowych mężczyzn w wieku 25-50 lat" do wstąpienia do
nowo utworzonej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Do
pierwszej formacji należeli: Stefan Grześkowiak, Stanisław
Hadyniak, Józef Hadyniak, Józef Kaube (naczelnik OSP),
Leon Kempiński, Józef Lange, Zygmunt Łakomy, Antoni
Mielcarek, Stanisław Michalak, Michał Michalak, JózefMandfeld , Tomasz Najewiski , Ludwik Nowak, Walenty Nowak,
Stefan Nowacki, Franciszek Nowacki, Stanisław Ochocki,
Ludwik Pawlicki, Ludwik Przybylski, Ignacy Przybylski, Stefan Ratajczak, Franciszek Ratajczak, Franciszek Różański,
Stanisław Styperek, Michał Urbaniak,. Eryk Wilk, Józef
Wojciechowski, Ignacy Wojciechowski .
4 czerwca 1939 roku obchodzono piątą rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.

261 EP I

marzec 2016

I Echo Pu szczykowa

Z tej okazji Zarząd OSP przygotował dla strażaków
dyplomy w „uznaniu za gorliwą pracę" . Przed wybuchem
II Wojny Światowej Ochotnicza Straż Pożarna włączyła się
do prowadzonej akcji „ognia i wojny". Po ataku Niemiec na
Polskę członkowie Straży Ogniowej , którzy pozostali
w Puszczykowie pełnili dyżury pomagając ludności „w zamieszaniu wojennym". W czasie okupacji Puszczykowa OSP
wciąż istniała, pod zmienioną nazwą, jako „Polska Straż
Pożarna" i została przydzielona pod komendę Straży Niemieckiej. Puszczykowscy strażacy byli aktywni w tym okresie dlatego, że chcieli ratować polskie mienie. Ćwiczenia
i akcje gaśnicze podczas pożarów były dla Polaków
obowiązkowe. Jeśli strażak nie stawił się na wezwanie to
musiał zapłacić karę trzech marek niemieckich lub czyścić
konie żandarmów niemieckich.
Podczas wyzwalania Puszczykowa okupant niemiecki nie
zdążył zagarnąć wyposażenia pożarniczego z Puszczykowa,
pozostawiono cały sprzęt. Do mienia OSP należał niewielki
zielony Mercedes, który zagarnęli Niemcy uciekający przed
wojskiem radzieckim. Zostali oni zatrzymani , a samochód
skonfiskowany. Po wojnie zaczęła się odbudowa organizacji.
Wielkie podziękowania należą się Marzenie Szymańskiej ,
która udostępniła archiwalne zbiory po sekretarzu OSP Leonie Kempińskim, dzięki, którym można było napisać
artykuł. Zachęcam wszystkich do udostępnienia starych zdjęć
i dokumentów opisujących Puszczykowo. Mój numer telefonu to: 508467405, a adres poczty elektronicznej to:
krzyzanskimaciej @gmail .com.
Maciej Krzyżański
członek Koła llistorycznego
www.puszczykowo.pl

SKRZATY I SKRZATKI ZAGRAŁY W ANGIE
a kortach Akademii Tenisowej
Angelique Kerber
w Puszczykowie odbył się Halowy
Ogólnopolski Turniej Skrzatów
i Skrzatek (do lat 12). W impezie wzięło
udział 33 chłopców i 27 dziewcząt.

N

W turnieju uczestniczyła duża grupa reprezentantów Wielkopolski (12 chłopców oraz 15
dziewcząt). W singlu dziewcząt w półfinałach
w „siostrobójczym" pojedynku spotkały się
dwie Darie Z PT Olimpii Poznań: Górska i
ang. 2:0 wygrała D. Górska. W finałowym pojedynku Daria zmierzyła się z Kamilą Popławską (Grzgórzecki Kraków), pokonując ją 6/ 1, 6/4.
Jeszcze lepiej wypadła rywalizacja skrzatek w deblu.
W finałoym pojedynku para: Z . Kubacha / Z. K.romolocka
(Angie Puszczykowo) pokonała debel D. Górska / Z. Jeschke
(PT Olimpia Poznań) 4/6, 6/2, I 0/6.
Wśród chłopców, wielkopolan nie było już w półfinałach ,
a turniej wygrał Filip Wrona (MUKS Tenis Katowice) ,

pokonując

2:0 Macieja Kosa (SKT Centrum Bydgoszcz).
W grze podwójnej turniej wygrała para S. Goldszmyt
(SKT Centrum Bydgoszcz) I F. Wrona (MUKS Tenis Katowice) , która pokonała 2:0 debel K. Szymkowiak (KS AZS
AWF Wrocław / M. Włodarczyk (ST Matchpoint).
Jak mówi Henryk Gawlak dyrektor turnieju, był to ostatni
Halowy Turniej Ogólnopolski w sezonie zimowym 2015/ 16.
W Angie odbędą się jeszcze turnieje z programu Tenis 1O. H.G

DZIEŃ KOBIET Z SIATKÓWKĄ
5 marca Centrum Animacji Sportu zaprosi/o
panie na turniej siatkówki z okazji Dnia Kobiet.
Rywalizacja przebiega/a w bardzo przyjaznej
atmosferze, wszystkie panie otrzymały od
organizatorów kwiaty, a także drobne nagrody
rzeczowe. Kolejność na podium by/a
następująca: 1 miejsce - Pretty Women,
2 miejsce - Fajne laski, 3 miejsce - Gagatka
i przyjaciele. Gratulujemy i dziękujemy za
wspólną zabawę. /CAS/jh

NASTIA W PODWÓJNEJ KORONIE
Anastasiya Shoshyna, reprezentantka Akademii Tenisowej Angelique Kerber
w Puszczykowie nie dala szans zawodniczkom startującym w Zielonej Górze
w Mistrzostwach Polski Kobiet i Mężczyzn w tenisie. Anastasiya stanę/a na
najwyższym stopniu podium w grze pojedynczej i w deblu. Podopieczna Olgi
Brózdy w grze singlowej nie straciła nawet seta. Anstasiya pokonała w finale
singla Martę Leśniak (SKT Szczecin) 2:0. Natomiast w deblu , grając w parze
z Weroniką Domagałą (RKT Return Radom) , pokonały 2:0 parę Marcelina
Podlińska (KS Górnik Bytom)/Patrycja Polańska (SPORT KLUB Krtyspinów).
Oprócz pucharów Nastia otrzymała „dziką kartę" do eliminacji turnieju WTA
w Katowicach, który rozpoczyna się 4 kwietnia. Brawo Nastia . Gratulujemy! H.G.

www.puszczykowo.pl
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WYSTARTOWAŁA LIGA KOSZYKÓWKI

W

naszym mieście ruszyła kolejna edycja
Puszczykowskiej Ligi Koszykówki Mężczyzn.

W sobotę 27 lutego sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 2 stała się areną koszykarskich zmagań, do których
stanęło 6 zespołów: Basketball Killaz, Chimneys, Eleganckie
Chłop aki , Fistaszio, Gladiatorzy oraz Home Team.
Dzięki bardzo wyrównanemu chwilami poziomowi gry,
rozgrywki dostarczyły sporo emocji i dość liczn ie zgromadzone grono kibiców nie mogło narzekać na brak wrażeń , czego
wyrazem był bardzo aktywny doping na każdym meczu.
Po pierwszej rundzie klasyfikacja przedstawia si ę następuj ąco:
miejsce 1: Gladiatorzy
miejsce 2: Basketball Killaz
miejsce 3: Home Team
miejsce 4: Chimneys
miejsce 5: Eleganckie Chłopaki
miejsce 6: Fistaszio

Kolejne rundy PLKM 19 marca i 16 kwietnia. CAS/WAG

PODSTAWÓWKI POD KOSZAMI
W piątek 26 lutego br. w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 1 rozegrano miejskie eliminacje
szkół podstawowych w koszykówce . Odbyły się dwa
mecze, w których zdecydowaną przewagę nad
rywalami wykazali gospodarze. Dziewczęta wygrały
49:22, a chłopcy 28:14. Zatem w eliminacjach
powiatowych, zarówno dziewcząt, jak i chłopców,
Puszczykowo reprezentować będą zawodnicy
„Jedynki". Gratulujemy i trzymamy kciuki za
CAS/WAG
powodzenie w dalszych rozgrywkach .

MEDALOWY WITOLD KONOPKO
Witold Konopko z doskonałym rezultatem zakończył start
w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Kadetów {do lat 16)
rozegranym na kortach C.T. Sobota, koło Rokietnicy. Reprezentant
Akademii Tenisowej Angelique Kerber w Puszczykowie i podopieczny
trenera Wojciecha Gawlaka dotarł do finału przegrywając dopiero
z Dominikiem Śliwińskim (PKT Pabianice) - turniejową jedynką 2/6, 3/6.
W drodze do finału Witold , po zaciętym pojedynku , pokonał w półfinale
Patryka Niełacnego (Perfekt Zduńska Wola) 6/3, 4/6, 6/0.
Dla Witolda bardzo dobrze potoczył się również ogólnopolski turniej
w Sopocie {do lat 16). Zawodnik z Puszczykowa wygrał turniej singlowy,
a w grze podwójnej z Filipem Cieślą (AZS P-ń) dotarł do półfinału .
Jak mówi prezes A.T. , Henryk Gawlak sukces tyry, cenn iejszy, że Witold
Konopko w kategorii kadetów jest rocznikiem młodszym. Obecnie
H.G
zajmuje 16 miejsce na liście klasyfikacyjnej PZT. Gr tulujemy!
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MEDALOWE NETTO CUP - SZCZECIN
ilna grupa badmintonistów z Puszczykowa wzięła udział w Międzynarodowym Turnieju Badmintona Netto
Cup w Szczecinie. 18. edycja zawodów zgromadziła ponad 300 zawodników z całej Polski i krajów
ościennych. Puszczykowianie, jak zwykle plasowali się na medalowych pozycjach.

S

Turniej rozegrano na 9 kortach. W najliczniejszej kategorii OPEN
najlepiej poszło deblistom - Mateusz Kędziora w parze z D. Jaśkowia
kiem z Przeźmierowa zajęli 3 miejsce, zdobywając brązowy medal.
Taki sam wynik osiągnął Paweł Bakun w parze z M. Mikołajczakiem
z Poznania. Paweł Niewoliński i Jakub Janaszek odpadli w ćwierćfina
le. W kategorii kobiet 25+ złoty medal zdobyła Kasia Kistowska,
a w parze z Michałem Szkudlarczykiem w grze mieszanej dotarła do
ćwierćfinału. W kategorii 30+ całe podium padło łupem zaw odników
z Puszczykowa. Jakub Janaszek pokonał w finale klubowego kolegę
Pawła Niewolińskiego. Brązowy medal przypadł Mateuszowi Wilczkowi . W grze podwójnej para Mateusz Wilczek i Przemek Janaszek dotarła do finału w kategorii 30+, gdzie po bardzo zaciętym pojedynku
niestety ulegli parze z Sulęcina, zdobywając srebrny medal. Przemek
Janaszek dorzucił jeszcze srebrny medal w singlu kategorii 35+ .
Wyniki naszych zawodników pozwoliły zająć wysokie piąte miejsce
w klasyfikacji drużynowej w Turnieju Miast o Puchar Prezydenta Szczecina, wyprzedzając takie miasta jak Wrocław czy Bydgoszcz. PTS

NARCIARKIE SUKCESY MARIANNY KACZMAREK

~

Marianna Kaczmarek z SP nr 1 zajęła I miejsce podczas 25. Mistrzostw Wielkopolski
w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie, które odbyły się 20 lutego w Czarnej
Górze. To zwycięstwo zapewniło Mariannie udział i reprezentowanie Wielkopolski
w XXI Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie - Family Cup
2016, które odbędą się w marcu w Kluszkowcach. W Czarnej Górze Marianna
zdobyła również I miejsce w zawodach Wielkopolskiego Związku Narciarskiego na
trasie giganta. Marianna trenuje od 2013 roku w Klubie Sportowym KS Malta Ski,
a jej obecnym trenerem jest Danuta Ostrowska. W tak młodym wieku jest już znaną
zawodniczką, opisywaną w wielkopolskich gazetach. Sezon 2015/2016 obfitował
w zawody, kończone przez Mariannę na medalowych pozycjach. Gratulujemy
olbrzymiego zapału, talentu, umiejętności i wytrwałości w dążeniu do celu. Życzymy
dalszych sukcesów.
Anita Chorążkiewicz-Sowa

BRĄZOWE DZIEWCZĘTA

Żeńska drużyna SP nr 1 reprezentująca Puszczykowo podczas
Finału Mistrzostw Powiatu Poznańskiego Szkól Podstawowych
w Siatkówce Dziewcząt rozegranych w Murowanej Goślinie
wywalczyła Ili miejsce. Nasze miasto reprezentowały uczennice
z klas V i VI, pod opieką pani Lucyny Dydzińskiej ... Brązowy"
zespól wystąpił w składzie: Iga Miśkiewicz, Gabriela Ossowska,
Wita Magdalena Lis, Aleksandra Stradomska, Katarzyna
Witczak, Rozalia Huderek, Nicole Cierżniak , Aleksandra
Ignaszewska, Oliwia Nowicka, Martyna Bogdanowska, Matylda
Niedbała, Gratulujemy zawodniczkom
i trenerce.
red
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JULKA NA MEDAL!
1

Trzy medale przywiozła z turniejów rangi Mistrzostwa Polski
(kadetki i juniorki) Julka Oczachowska, zawodniczka Akademii
Tenisowej Angelique Kerber w Puszczykowie. Podopieczna trenera
Wojciecha Gawlaka zdobyła 2 złote krążki i 1 srebrny. Pierwszy
zloty medal Julka zdobyła w singlu na Mistrzostwach Polski
Kadetek (do lat 16) rozegranych w styczniu w Toruniu.
W finale Julka pokona/a 2:1 Weronikę Falkowską (RKT Return
Radom). Kolejne z/oto stało się udziałem Julki podczas Mistrzostwa
Polski Juniorek (do lat 18) rozegranych w Warszawie. Tym razem
wywalczyła je w deblu, grając w parze z A. Sosnowską (Winners
ST J. Wolniak Łódź). W finale pokonały 2:0 parę W. Foryś (KT
Legia W-wa)/ K. Kubicz (AZS Łódź). Podczas warszawskiego
turnieju Julka wywalczyła też srebrny medal w grze pojedynczej,
ulegając 2:1 Weronice Falkowskiej. Brawo Julka! H.G

WIKTORIA RUTKOWSKA NIE ZWALNIA TEMPA
Puszczykowianka Wiktoria Rutkowska ani na moment nie zwalnia tempa, uczestnicząc
w wielu tenisowych turniejach. Zawodniczka AZS Poznań stara się „p rzecierać"
w turniejach międzynarodowych rangi ITF, starujac w kategorii do lat 18. Ostatnim
sukcesem jest zwyciestwo w grze deblowej ITF Magnolia Szczecin. Wiktoria grała w parze
z Weroniką Falkowską. Podobnym sukcesem zakończył się dla Wiktorii listopadowy start
w turnieju w Belgii. Tym razem zwyciężyła grając w parze z Niemką C.Fritsh. Sukcesem
zakończył się także lutowy start w Mistrzostwach Polski Juniorów rozegranych
w Warszawie - zdobyła tam brązowy medal w grze pojedynczej oraz deblu. Obecnie dzięki
sponsorowi, firmie Polhparma, Wiktoria ma szerokie plany startowe na sezon letni
I.Ż
i zamierza powalczyć w turniejach juniorskich w Europie.

V HALOWY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KRASNALEK
kademia Tenisowa Angelique Kerber w Puszczykąwie kolejny raz gościła u siebie najmłodsze tenisistki
z całej Polski. W V Ogólnopolskim Turnieju Krasnalek rocznik 2006 i młodsze uczestniczyły 33 zawodniczki.

A

Grę pojedynczą wygrała Weronika

Ewa ld (NST Tczew), pokonując w finale Dominikę Podhajecką (GKT Smecz
Górzyca) 6/ 2, 6/l. W deblu para E. Weronika (NST Tczew) / A.Ciesie lczyk
(UKS RP SPORT) wygrała 2:0 zdeblem D. Podhajecka (GKT Smecz Górzyca) I M. Nadajewska (UKS A.T.
Challenge Piotrków Trybunalski). Weronika Ewald oprócz pamiątkowych
statuetek tenisowych wygrała „dziką
kartę" do turnieju do lat

11 w Dubrowniku (Chorwacja - maj 2016). red
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SIATKARSKIE ZMAGANIA GIMNAZJALISTÓW
dniach 15 i 16 lutego sala gimnastyczna Szkoły
Podstawowej nr 2 stała się areną dalszego
ciągu miejskich eliminacji międzyszkolnych
rozgrywek w piłce siatkowej, tym razem
gimnazjalnych.

W

o przejście do rundy powiatowej walczyz gimnazjów nr 1 i 2 oraz sportowego, zaś we
wtorek zagra li chłopcy z ,jedynki" i „dwójki" . Tym razem
awans w obu kategoriach przypadł w udziale gospodarzom.
Dziewczęta z „dwójki" rozstrzygnęły każdy mecz w dwóch
setach przy sporej przewadze punktowej. Podobnie chłopcy
- wygrali swój mecz wynikiem 3:0 przy równie korzystnym
W

poniedziałek

ły dziewczęta

stosunku punktów w setach.
Gratulacje dla zawodników i trenerów wszystkich drużyn
oraz życzenia dalszych sukcesów w kolejnych etapach rozgrywek.
Klasyfikacja dziewcząt:
I miejsce - Gimnazjum nr 2
2 miejsce - Gimnazjum Sportowe
3 miejsce - Gimnazjum nr l
Klasyfikacja chłopców:
l miejsce - Gimnazjum nr 2
2 miejsce - Gimnazjum nr I
Gimnazjum Sportowe - dns
CAS/WAG

TENIS 10 CUP O PUCHAR AGNIESZKI RADWAŃSKIEJ
i 13 marca br. na kortach Sportoteki w Puszczykowie odbył się turniej dla najmłodszych tenisistów.
W „Tenis 10 Cup o puchar Agnieszki Radwańskiej" rywalizowali zwodnicy, którzy nie skończyli jeszcze
dziesięciu lat.

12

W imprezie wzięło udział blisko 80 młodych tenis istek i tenisistów, którzy przyjechali do naszego miasta z całej Polski.
Turnieje „Tenis IO Cup o puchar Agnieszki Radwań
skiej" organizowane są w ciągu całego roku razem odbędzie s i ę 11 imprez dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat.
- Rywalizacja odbywa się w Puszczykowie w Spor-

totece oraz na kortach Parku Rekreacyjno-Sportowego
fairPlayce na Naramowicach. Uczestnicy grają w pię
ciu kategoriach: p ierwsze kroki - do lat 7 (g1J1i zabawy dla dzieci, które stawiają pierwsze kroki na korcie).
niebieska (dzieci 5-7 lat), czerwona (dzieci 8-/etnie i
m łodsze), pomara,kzowa (9-/atki i młodsi) oraz zielona (zawodnicy JO-letni i młodsi) - mówi Mi chał Fi lipiak, menedżer Sportoteki.
Turnieje „Ten is 10 up o puchar Agnieszki Radwa11skiej" to nie tylko tenisowa rywalizacja. Podczas
trwania cyklu promowany jest aktywny tryb życia, zdrowa dieta oraz postawa „fair play". red
www.puszczykowo.pl
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