• Sprawozdanie z wykonania

budżetu

za rok 2015

• Rozkład jazdy bezpłatnej linii autobusowej nr 695
• Decydujmy wspólnie - debata
• Program Rodzina 500 plus

społeczna

str. 8-9
str. 12
str. 13
str. 30

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

na stronie: www.puszczykowo.pl

ANNA FORYCKA- PUTIATYCKA
"MONOTYPIE I INNE KARTY PAMIĘCI"

WERNISAż 21.05.2016 GODZINA 17.00
WYSTAWA CZYNNA DO 24.06.2016
Centrum Anlmaejl Kullury w Puszczyk""1e
ul. Wysoka t

62--040 Puszczykowo
ORGANIZATOR

PATRONAT MEDłALHY

BM
t'6I3
2

I ED I kwiecień 2016 I Echo Puszczykowa

www.puszczykowo .pl

KONIEC FOTORADARÓW

Z

godnie z nowymi zapisami ustawy Prawo o ruchu
drogowym od 1 stycznia 2016 r. straże miejskie
nie mogą używać urządzeń samoczynnie
rejestrujących prędkość tzw. fotoradarów. Burmistrz
Puszczykowa wspólnie z komendantem Straży
Miejskiej chcieli przekazać urządzenia, które
dotychczas użytkowali, Inspekcji Transportu
Drogowego (ITD). Wszystko oczywiście po to, aby
rejestratory dalej czuwały nad bezpieczeństwem
w naszym mieście. Niestety, Inspekcja Transportu
Drogowego nie chce ani fotoradarów ani masztów,
na których były one montowane.

Burmistrz Andrzej Balcerek rozpoczął starania o przekazanie fotoradarów i masztów ITD na kilka miesięcy przed
wejściem w życie nowych przepisów. Pierwsze pismo z proś
bą o przejęcie zostało wysłane już 1 października 2015 r. Odpowiedź z ITD datowana na 26 października 2015 r. była
optymistyczna. Roman Winiarz, zastępca dyrektora Centrum
Automatyki Nadzoru nad Ruchem Drogowym ITD infonnował w nim, że w związku z wpływającymi wystąpieniami
samorządów dotyczącymi przekazania urządzeń rejestrują
cych Główny Inspektor Transportu Drogowego obecnie analizuje możliwości ich przejęcia i włączenia do systemu CANARD .
Już nie planuj()

Niestety, po ponad 3 miesięcznej „analizie", w lutym br.
do Urzędu Miejskiego nadeszło kolejne pismo, w którym ITD
poinformowała, że już nie planuje przejęcia wskazanych
w piśmie urządzeń.
Burm istrz A. Balcerek wysłał jednak kolejne pismo ,
w którym zwrócił się z prośbą o ponowne rozważenie możli
wości przejęcia masztu na ul. Wysokiej, w którym czytamy:
... urządzenie samoczynnie rejestrujące typu „Fotorapid
CM" ma świadectwo legalizacji ważne do 31 lipca 2016
roku. Maszt posiada aktualny audyt ważny do dnia 4 sierpnia
2018 roku. Maszt zlokalizowany jest w obrębie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr I, przedszkola i ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych
„W ielspin". Do jego głównych zadań należała ochrona
przejść dla pieszych umożliwiających w sposób bezpieczny
dotarcie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych do ww.
miejsc, jak również spowolnienie ruchu drogowego na drodze
DW 430. W marcu br. rozpocznie się budowa hali widowiskowo-sportowej, która w sposób znaczny generować będzie
w tym miejscu wzmożony ruch, nie tylko pojazdów, ale również pieszych chcących skorzystać z tego obiektu".
Niestety 23 marca ITD poinfonnowała , że podtrzymuje
dotychczasową decyzję o odmowie przyjęcie masztu, ostawww.puszczykowo.pl

tecznie kończąc starania Puszczykowa o ponowne uruchomienie fotoradaru w tym niebezpiecznym miejscu.

Jedni z wielu
Puszczykowo nie jest jedynym miastem w Polsce, w którym od stycznia br. bezczynnie stoją setki masztów z zafoliowanymi pustymi skrzynkami na fotoradary. Taki stan to pokłosie zmian wprowadzonych przez poprzedni rząd w lipcu
ubiegłego roku. W efekcie odebrano samorządom prawo nie
tylko do mobilnych fotoradarów (do tych wiele zastrzeżeń po
kontroli miała NIK), ale również prawo do korzystania
z urządzeń stacjonarnych, które co by o nich nie mówić dyscyplinowały kierowców do zdejmowania nogi z gazu. Przypominamy, że w Puszczykowie maszty wykorzystywane
przez Straż Miejską zamontowane są na ul. Wysokiej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr l i Gimnazjum nr 1, na ul. Nadwarciańskiej i na ul. C. Ratajskiego.
Jak wynika z doświadczeń Straży Miejskiej fotoradary
stacjonarne są skuteczne w poprawianiu bezpieczeństwa na
drogach . Potwierdzają to także, opublikowane w 2007 r. , badania przeprowadzone na zamówienie Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Naukowcy z politechnik krakowskiej i warszawskiej sprawdzili 91 stanowisk fotoradarów,
jak wyglądają statystyki wypadkowe „przed i po" zamontowani u radarów . Okazało się, że kierowcy zaczęli
w tych miejscach jeździć wolniej o 12-33 km/h. Za fotoradarami przemawiają też statystyki dotyczące wypadków w rejonie miejsc, gdzie montowane są rejestratory. W takich strefach
liczba wypadków zmniejszyła się o 28 proc., a liczba śmier
telnych ofiar wypadków drogowych spadła o 38 proc.!
Na razie, co potwierdził Józef Klimczewski , naczelnik
Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu podczas debaty o bezpieczeństwie, o której piszemy na str. 13, ponowna
instalacja zlikwidowanych fotoradarów nie wchodzi w grę.
Czy ta sytuacja ulegnie zmianie w późniejszym okresie?
Nikt w tej chwili nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. red
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UCHWAŁY PODJĘTE

PODCZAS 17. SESJI RADY MIASTA

UCHWALA NR 114/16NII
w sprawie: przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
§ I. Przyjmuje się Program zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
Uzasadnienie: Program obejmuje: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 2)
opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zw i erząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 6)
usypianie ś lepych miotów; 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Program wskazuje środki finansowe przeznaczone na jego
realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty
realizacji programu ponosi gmina.
UCHWALA NR 115/16N1I
w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim
w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
§ 1. Postanawia się współdziałać z Powiatem Poznańskim
poprzez powierzenie mu wykonywania zadania publicznego
- usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta
Puszczykowa.
§ 2. Na prowadzenie zadania Miasto Puszczykowo przekaże Powiatowi Poznańskiemu w 2015 r. dotację celową
w wysokości 7.000 zł.
§ 3. Szczegółowe zasady współdziałania Miasta Puszczy
kowa i Powiatu Poznańskiego zostaną określone w porozu-.
mieniu zawartym przez Burmistrza Miasta Puszczykowa oraz
Zarząd Powiatu Poznańskiego.
Uzasadnienie: W 2002 r. Ministerstwo Gospodarki
przyjęło „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest, stosowanych na terytorium Polski". Program postawił sobie za cel oczyszczenie w okresie 28 lat terytorium Polski z azbestu i wyrobów azbestowych. Od 2006 roku Starostwo Powiatowe
w Poznaniu stworzyło wspólny program udzielania pomocy finansowej w likwidacji azbestu.Corocznie gminy, będące udziałowca
mi programu, deklarują kwotę uczestnictwa. Starosta, w wyniku
przetargu, wyłania wspólnego dla wszystkich gmin wykonawcę,
który w sposób właściwy, bezpieczny dla środowiska demontuje
wyroby i kieruje na właściwe składowisko odpadów. Gminy
przyjmują od mieszkańców wnioski o dofinansowanie do kwoty
limitu określonego w podpisywanym corocznie Regulamini . Gdy
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limit nie zostanie wyczerpany, Starostwo na koniec roku zwraca
pokrywa J00 proc. kosztów usunięcia
wyrobów zawierających azbest. Od 2006 roku, dzięki udziałowi
w programie, z terenu Puszczykowa usunięto 171269 kg tego wyrobu, czyli 10074 m2 •
pozostałą kwotę . Program

UCHWALA NR l16/16N1I
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa wyraża zgodę na nabycie
gruntu stanowiącego działkę nr 187 /3, położoną w obrębie
geodezyjnym Puszczykowo Stare, o powierzchni 0,0062 ha,
zapisa ną w księdze wieczystej KW nr P02P/00004946/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych.
Uzasadnienie: Działka 187/3 jest częścią ulicy Bukowej
w Puszczykowie. Właściciel działki wystąpił o uregulowanie
stanu prawnego działki, powstałej w wyniku podziału dokonanego w 2000 roku. Podział nieruchomości był wykonany z
pominięciem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, co spowodowało, że działka przeznaczona pod drogę
nie przeszła z mocy prawa na własność Miasta Puszczykowa.
Ulica Bukowa została zal iczona do kategorii dróg gminnych na podstawie uchwały Rady Miasta Puszczykowa
w 2000 roku , po podziale dokonanym przez właściciela nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej P02P/00004946/2.
Wartość działki zostan ie określona na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego i uzgodnienia ceny z właścicielem.
UCHWALA NR 117/16/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa wyraża zgodę na nabycie
gruntu stanow iącego działkę nr 968, położoną w obrębie geodezyjnym Niwka, o powierzchni 0,0040 ha, zapisaną w księ
dze wieczystej nr Niwka Tom III Karta 68.
Uzasadnienie: Działka nr 968 położona przy ul. Nadwarciańskiej jest klinem wcinającym się pomiędzy działki , należące do Miasta Puszczykowa. Powstała jako pozo sta łość
niewłaściwie rozliczonej księgi wieczystej Niwka Tom III
karta 68 na początku lat 90. XX wieku. Nabycie działki nr
968 pozwoli na uregulowanie spraw własnościowych , zwią
zanych z dostępem do działek, będących własnością Miasta
Puszczykowa. Wysoko ść ceny za nabycie zostanie ustalona
na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego i uzgodnień
ze spadkobiercą właścicieli.
UCHWALA NR 118/16/VII
w sprawie: przystąpienia do sporządzen ia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położo
nego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej,
www.puszczykowo.pl

PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 22.03.2016 R.
obręb

Puszczykowo, arkusz 6.
§ I. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej , obręb
Puszczykowo, arkusz 6 - którego granice oznaczone zostały
w załączniku graficznym do uchwały.
UCHWAŁA

NR 119/16/VJI
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu poło
żonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb
Puszczykowo Stare, arkusz 6.
§ I. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w Puszczykowie przy u(jcy Klasztornej, obręb Puszczykowo
Stare, arkusz 6 - którego granice oznaczone zostały w załącz
niku graficznym do uchwały.
UCHWALA NR 120/16/VTI
w sprawie: zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia
,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
§ l. W uchwale nr 96/ 16/VII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 stycznia 2016 r. zmienia się załącznik - ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo", zgodnie
z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
UCHWALA NR 121/16/VU
w sprawie: zmiany uchwały nr 252/02/ITI Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury.
UCHWALA NR 122/16/VTI
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
§ I. Przyznaje się stypendium sportowe Karolinie Płazie
w wysokości 500 zł miesięcznie w okre ie od I marca 2016
r. do 31 grudnia 2016 r.
Uzasadnienie: Karolina Płaza jest mieszkanką Puszczykowa, trenującą snowboard, a w sezonie letnim także wakeboard. W 2015 roku została powołana do kadry Juniorów
Polskiego Związku Narciarskiego w snowboardzie.
Pol ki Związek Narciarskj zaświadczył, że Karolina Płaza
jako zawodniczka klubu Extremalta Poznań w kategorii Mło-

dziczka osiągnęła w sezonie 2014/2015 następujące wyniki
w snowboardzie: 5. miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży PGS; slalom gigant równoległy (kat. Junior B); 5.
miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży PLS - slalom równoległy (kat. Junior B); 5. miejsce w Pucharze Polski
w slalomie (SL) i gigancie (GS) - 10.01.2015 r.; 5. miejsce
w Pucharze Polski w slalomie (SL) i gigancie (GS) 26.01.2015 r.: 5. miejsce w Pucharze Polski w slalomie (SL)
i gigancie (GS) - 08.02.2015 r.
Zgodnie z planem przygotowań na 2016 rok, Karolina
Płaza ma uczestniczyć w: I, II i III edycji Pucharu Polski;
XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży; Zimowych
Igrzyskach Szkół Niepublicznych; Grand Prix „Malta" oraz
Pucharze Poznania; obozach treningowych.
UCHWALA NR 123/16/Vll
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
§ I. Przyznaje się stypendium sportowe Pawłowi Bakunowi w wysokości 400 zł miesięcznie w okresie od 1 marca
2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Uzasadnienie: Paweł Bakun jest mieszkańcem Puszczykowa, który trenuje badminton, tenis zimny, tenis stołowy
oraz squash. W 2015 rok zawodnik wziął udział w turruejach
racketlonu - dyscypliny, która łączy cztery konkurencje rakietkowe, osiągając następujące wyniki:
- 2. miejsce w XI Mistrzostwach Polski w Racketlonie,
kat. Junior U2 l - 9-11.10.2015, Częstochowa,
- 3. miejsce w XI Mistrzostwach Polski w Racketlonie,
kat. B - 9-11.10.2015, Częstochowa.
Paweł Bakun (licencja Polskiej Federacji Racketlona
o numerze 0052) został objęty programem przygotowawczym
do XII Mistrzostw Polski w Racketlonie.
UCHWALA NR 124/16/VII
w sprawie: zmiany uchwały 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.
UCHWALA R 125/16/Vll
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/Vll 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.

www.puszczykowo.pl
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MARCOWE IKWIETNIOWE POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
15 marca br.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Plany pracy CAS w 20 l 6 roku - dokończe
nie dyskusji z poprzednich posiedzeń komisji.
2. Stan przygotowań do rozpoczęcia realizacji inwestycji
budowy hali sportowej
3. Plany realizacji inwestycji zagospodarowania zakola
Warty.
4. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych .
5. Sprawy bieżące (zaopiniowanie projektów uchwał ws.:
przyznania stypendiów sportowych; zmiany uchwały nr
252/02/ III Rady Miasta Puszczykowa z 25 marca 2002 r.
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury).

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

16 marca br.
Komisja Budżetu
I. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na
rok 2016 Nr 93/ 15/V[J z dnia 17 grudnia 2015 r. ,
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

17 marca br.
Komisja Spraw

Społecznych

21 marca br.
Komisja Rozwoju
1. Informacja na temat projektu dotyczącego systemu stacji rowerowych na terenie Puszczykowa i Komornik - Wła
dysław Harasimowicz, Lokalna Grupa Działania PROGRES.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Puszczykowo Stare),
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomośc i (Niwka),
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w
Puszczykowie przy ulicy Pozna11skiej i Wiosennej, obręb
Puszczykowo, arkusz 6,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w
Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo
Stare, arkusz 6,
- zmiany uchwały nr 96/ 16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo" .

30 marca br.
Komisja Rewizyjna
1. Przygotowanie protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn.: Przestawienie budynku administracyjno-gospodarczego Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
2. Kontynuacja przeglądu dokumentacji finansowo-księ
gowej Urzędu - odpowiedzi na pytania.
3. Zapoznanie z wykazem zadań publicznych dla organizacji pozarządowych, zrealizowanych w 2015 rok.

l. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny za rok 2016 - Karol Majewski, kierownik Miejskiego
5 kwietnia br.
Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Komisja Rewizyjna
2. Omówienie diagnozy do Strategii rozwiązywania prol. Przedstaw ienie sprawozdania z wykonania budżetu
blemów społecznych - Piotr Fuchs.
Miasta
za 2015 rok.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
7
kwietnia
br.
- przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwieKomisja
Rozwoju
rząt na terenie Miasta Puszczykowa,
l. Koncepcja odwodnienia Miasta.
- współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji
zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierają- ·
2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg miejskich.
cych azbest.
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SESJĘ

Zapraszamy na 18. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 26 .04.2016 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej w budynku B Urzędu Miejskiego przy ul. Podleśnej 4. Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta i terminy
dyż urów radnych znajdują się na tablicach ogłosze niowych oraz na stronie internetowej miasta: www.puszczykowo.pl. Informacje można też uzyska ć pod tel. 61 898 37 34 lube-mailem : rada@puszczykowo.pl
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INFORMACJS
OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe20 planu za2ospodarowania przestrzenne20 dla
terenu polożone20 w Puszczykowie przy ulicv KJasztornei, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013,
poz. J235 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Puszczykowa Uchwały Nr l l 9/16NII z dnia z dnia
22 marca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położo
nego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej , obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo w terminie do dnia 3.06.2016 r. Z niezbędną
dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Wniosek powinien zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uwagi i wnioski do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Miejski w Puszczykowie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 200 l r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r, poz. 262 ze
zmianami) na adres Urzędu Miejskiego w Puszczykowie ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo do dnia 3.06.2016 r. Wniosek
powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa. Uwagi lub wnioski złożone
po upływie ww. terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
nu

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe20 planu za2ospodarowania przestrzenne20 dla terepolożone20 w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013,
poz. 1235 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Puszczykowa Uchwały Nr l 18/ l 6NII z dnia z dnia
22 marca 20 16 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położo
nego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej , obręb Puszczykowo, arkusz 6.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ,vyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo w terminie do dnia 3.06.2016 r. Z niezbędną
dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Wniosek powinien zawierać
nazwisko, i mię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uwagi i wnioski do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Miejski w Puszczykowie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U . z 2013 r, poz. 262 ze
zmianami) na adres Urzędu Miejskiego w Puszczykowie ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo do dnia 3.06.2016 r. Wniosek
powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Mia ta Puszczykowa. Uwagi lub wnioski złożone
po upływie ww. terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA
www.puszczykowo.pl
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU ZA 2015 R.
B stycznia 2015 r. w sprawie

udżet Miasta Puszczykowa został przyjęty uchwałą Nr 19/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20

Budżet

.,.
.,.
.,.
.,.
.,.

uchwały budżetowej

po zmianach dokonanych w trakcie roku

Miasta Puszczykowa na 2015 r.

wyn i ósł:

dochody - 31.845.126zł

wydatki - 33. 778.126 zł
deficyt - 1.933.000 zł
przychody - 4.300.000 zł
rozchody - 2.367.000 zł

I) emi sja obligacji komunalnych - 2.900. 000 zł.
2)
wolne środki pi eni ężn e pochod zące z rozliczeń kredytów i po życze k - 2.999 .2 13 zł .

Rozchody
Miasto s płaciło zo bow i ąza n ia z tytułu zac i ągniętych poi kredytów w łącznej kwocie 2.367.000 zł.

życzek

Dochody
Dochody M iasta zostały zrealizowane w wysokośc i
3 1.8 17.43 0 zł, tj. 99,9 1% planu; dochody maj ątkowe zostały
wykonane w kwocie 275.586 zł, tj.: 93,70% planu .

Deficyt/Nadwyżka
W 201 5 r. defi cyt wylliósł 445 .872 zł i był o 1.487. 127 zł
niższy od planowanego. Defi cyt został sfi nansowany wolnymi ś rodkami pi eniężnymi z lat ubi egłych .

Wydatki
Wydatk i M iasta zostały zrea li zowa ne w wyso k ośc i
32.263.303,14 zł, tj. 95,52% planu; wydatki m ają t kowe zostały wykonane w kwocie 4.578 .620 zł, tj .: 93, 12% planu.

Zadłużenie
Zadłużeni e

Mi asta wg stanu na 3 1 grudnia 20 15 r. wynio13.283.250 zł, z tego:
I) kredyty długoterminowe - 1.86 1.250 zł ;
2) obligacj e komunalne - 11 .422.000 zł.

sło

Przychody
Przychody Miasta

wyniosły

5.899.213

zł ,

w tym:

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH
MIASTA PUSZCZYKOWA W 2015 R.

WYDATKI MIASTA PUSZCZYKOWA W 2015 R.
Wydatki

I

inne dochody
6,50%

Dotacje

2

Wynagrodzenia i pochodne, bez
finansowanych ze ś rod kó w UE

3

Wydatki na programy UE

4

Świ a dcze nia na rzecz osób
fi zycznych

5

Wydatki na

6

Pozostałe

li

1

ach z podatku dochodowe o 60,32%

bieżące

1

27 684 682

85,81%

4 393 660

13,62%

12 155 995

37,68%

5 367

0,02%

2 373 895

7,36%

obsługę dłu g u

370 028

wydatki bie ż ą ce

8 385 735

1,15%
25,99%

. Wydatki majątkowe

4 578 620

14,19%

3 848 733

11,93%

620 427

1,92%
0,06%

Wydatki inwestycyjne jednost ek
bud żetowych

2

Wydatki na zakupy inwestycyjn e
j ednost ek budż e towych

3

Wplata na Fundusz Wsparcia
Policji

20 ooo

4

Wpłata

89 459

0,28%

32 263 303

100,00%

na rzecz innych jst

Wydatki ogółem

Burmistrz Miasta Puszczykowa informuje o umieszczeniu w BIP na stronie internetowej
www.puszczykowo.pl zarządzenia nr 28/1 GNII z dnia 12.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę .
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WYDATKI

MAJĄTKOWE

W PUSZCZYKOWIE W 2015 ROKU

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Budowa
Budowa
Budowa
Budowa

126 065
635 91 O
173 701
347 221
273 447
248 378
191 443

ulicy Kasztanowej
ulicy Kochanowskiego
ulicy Bałtyckiej (zadanie zakończono w 2016 r.)
ulicy Grunwaldzkiej (zadanie zakończono w 2016 r.)

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazurskiej
Modernizacja ul. Kosynierów Miłosławskich
Modernizacja chodników, w tym: chodników na: ul. 3 Maja i na ul. Kosynierów Miłosławskich
Pozostałe (wykonanie dokumentacji projektowych, wykonanie odwodnienia odcinka ul. Nowej,
wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej)

104 483

TURYSTYKA

Budowa

ścieżki

17 220
18 179

rowerowej na ul. 3 Maja - wykonanie dokumentacji

Wykonanie oświetlenia na przystani kajakowej
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

1.
2

Modernizacja budynków komunalnych (wykonanie dokumentacji projektowych):
Poznańska 4, Poznańska 26, Podleśna 4 2.
Przebudowę oświetlenia na posesji przy ul. Podleśnej 17

93 370

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zakup

nieruchomości

gruntowych pod drogi

558 240
KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Wplata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Policji

20

ooo

STRAŻ MIEJSKA

Zakup samochodu na potrzeby

straży

54 493

miejskiej

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Montaż

monitoringu na budynku na Rynku

15 257
OŚWIATA

Rozbudowa SP 2: dokumentacja projektowa na dobudowę węzłów sanitarnych w budynku
Modernizacja SP 1: modernizacja kotłowni
Zakup kserokopiarki dla SP 1

35 537
127 872
7 694

Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy SP 2
Modernizacja i przebudowa SP 2, w tym kolejny etap wymiany instalacji elektrycznej

10 075
261 224

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, w tym budowa sieci wodociągowej w ulicy Andersonów

I

102 648

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

10 ooo

Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mazurskiej
SCHRONISKA DLA
Składka

ZWIERZĄT

na budowę schroniska dla zwierząt dla Związku Międzygminnego „SCHRONISKO"

89 460

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Budowa oświetlenia ulicznego, w tym: budowa na ul. Radosna, Konopnickiej, Szpitalna

63 202

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Budowa hali widowiskowo-sportowej: wykonanie dokumentacji projektowej
Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Nowe Osiedle

155 964
20 ooo

Zagospodarowanie terenu CAS, w tym :

817 538

1.

dokończenie

zadania z 2014 r. w zakresie oświetlenia terenu , budowy ścieżek spacerowej
i dla rolkarzy, wykonania górki saneczkowej

2.

montaż urządzeń

3.
4.

montaż urządzeń siłowni zewnętrznej

Street Workout Parku

przestawienie i rozbudowa budynku administracyjno-gospodarczego
RAZEM

www.puszczykowo.pl

4 578 620
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JUŻ JEŹDZIMY GRUNWALDZKĄ
kipy pracujące przy budowie ulic Grunwaldzkiej i Bałtyckiej kończą juz realizację tego zadania. Do
wykonania pozostały już tylko fragmenty jezdni, chodników i wjazdów na posesje.

E

Zaawansowanje prac j est już tak duże, że od blku tygodni
swoje posesje przy tych ulicach mogą już
dojeżdżać do swoich domów po nowych nawierzchniach.
W kilku miejscach brakuje wprawdzie fragmentów nawierzchni jednak główne roboty są już wykonane. W trosce
o bezpieczeństwo skrzyżowanie ulcy Grunwaldzkiej z Bał
tycką zostało zaprojektowane na podwyższeniu pełniąc tym
samym rolę progu spowalniającego ruch. Dzięki ternu kierowcy będa musieli na nim zwolnić .
Ul. Grunwaldzka zyskała nową nawierzchnię i chodnik
z kostki typu pozbruk na około 260-metrowym odcinku.
Natomiast ul. Bałtycka, jest przebudowywana na dłuż
szym, bo ok. 430 m. odcinku. Także na tej ulicy oraz chodniku
biegnącym wzdłuż niej położóna jest nawierzchnia z kostki
typu pozbmk. Zakres prac przewiduje także wykonanie studzienek wpustowych, które zostaną połączone z projektowaną kanalizacją deszczową. Docelowo do systemu kanalizacji deszczowej
mieszkańcy mający

w ulicy Bałtyckiej będzie podłączona kanalizacja z ul. Grunwaldzkiej . red

BUDOWA SANITARIATÓW W DWÓJCE
Ogólnobudowlany „NOR-BUD" zakończy/ kolejny
etap prac przy budowie dodatkowych sanitariatów przy SP
nr 2. Budynek jest już zadaszony i ocieplony oraz ma zamontowaną stolarkę okienną. Aktualnie trwają prace wewnątrz obiektu. Dwukondygnacyjne sanitariaty są dobud~wywane do istniejącej bryły szkoły. Będą z nich korzystać
głównie uczniowie naj młodszych klas „dwójki". W ramach tej
inwestycji zostan ie także odnowiony napis Szkoła Podstawowa nr 2, tak aby zlikwidowac brzydkie zacieki . red
Zakład

(

\
ULICA NIWKA STARA Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ
Drogowcy z Zakładu Robót Drogowych Marka Dachtery wykonali już znaczną część prac na budowie ul. Niwka Stara. Na więcej niż po/owie długości ulicy ułożona
została już właściwa nawierzchnia z betonowej kostki
typu pozbruk. Roboty na tej ulicy realizowane są na odcinku ok. 800 metrów. Po zakończeniu prac ulica Niwka
Stara, prowadząca m.in do przystani na Warcie, będzie
pieszojezdnią. W ramach tej inwestycji wykonawca zrealizuje także kanalizację deszczową, poprawi geometrię
skrzyżowań z drogami bocznymi oraz dostosuje parametry luków drogi. Ulica zostanie także podłączona do istniejącej kanalizacji deszczowej. Harmonogram prac przewiduje zakończenie robót latem tego roku, ale wiele wskazuje na to, że stanie się to wcześniej.
red
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PRZETARG NA li ETAP BUDOWY UL.

KRĘTEJ

uszczykowo ogłosiło przetarg na li etap budowy ulic Krętej. Oferenci mogą składać swoje propozycje do
4 maja br. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Krętej wraz z kanalizacją deszczową oraz siecią
kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy).

P

W zakres prac wejdzie także wycinka drzew. Prace będą
prowadzone na odcinku 135 metrów, od ul. Brata Józefa Zapłaty w górę. Ul. Kręta zostanie zrealizowana zgodnie z zapisami „Rankigu ulic przeznaczonych do budowy".
Po zakończeniu prac ta ulica będzie ciągiem pieszo-jezdnym o szerokości 5 m z wyróżnieniem części jezdnej
i pieszej w odrębnym kolorze kostki betonowej. Opracowanie
obejmuje także budowę zjazdów indywidualnych na posesje.
W przypadku II etapu budowy ul. Krętej projektant zdecydował się zastosować do odprowadzenia wód deszczowych
system rozsączający. Polega on na tym, że deszczówka z ulicy będzie odbierana przez studzienki i grawitacyjnie, rurami
kanalizacyjnymi spłynie w dół, gdzie przed ul. Brata J. Zapłaty, pod ziemią, będą usytuowane bloki rozsączające (wcześniej deszczówka zostanie jeszcze podczyszczona w specjalnych separatorach). Z bloków rozsączających woda bardzo
powoli będzie przedostawała się (rozsączała) z powrotem do
gruntu. Tego typu rozwiązania stosuje się, kiedy nie ma moż
liwości podłączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej.

W Puszczykowie jest ona dopiero po drugiej stronie ul. Wysokiej. red.

PARKING I PLAC ZABAW W JEDYNCE
W

związku z budową nowej hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 1
rozpoczęły się

Pierwszą widoczną zmianą związaną z budową bali jest
przeniesienie placu zabaw w inne miejsce. Dotychczas znajdował się on koło starej sali gimnastycznej i musiał być przeniesiony w inne miejsce, ponieważ od połowy kwietnia jest
to już plac budowy. Teraz miejsce zabaw najmłodszych znajduje się na łące za szkołą. Tak właściwie, na łące powstał
nowy plac zabaw, z nowymi, bezpiecznymi urządzeniami. Na

www.puszczykowo .pl

i Gimnazjum nr 1

zmiany w otoczeniu tych szkół.

ogrodzonym terenie znajdują się też ławki, na których mogą
spocząć opiekunowie maluchów korzystających z placu. Miasto miało na ten cel w budżecie zarezerwowane 30 tys. zł.
To nie wszystkie zmiany w pobliżu tej szkoły. Jeszcze
w tym roku zdecydowanie poprawią się możliwości parkowania na przyszkolnym parkingu. Wyboisty plac zyska nową
nawierzchnię.
red
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ROZKŁAD

JAZDY

BEZPŁATNEJ

Niwka Szpital

10:25
10:27
10:28

08:20
08:22
08:23

Nadwarciańska

Dworcowa
Jastrzębia

LINII AUTOBUSOWEJ NR 695

12:28
12:29

04:06 04:58 05:47 06:34 07:32
04:07 04:59 05:48 06:35 07:33

Wspólna

14:25 15:18
14:27 15:20
14:28 15:21
13:19
13:20

ZTM 651 Rondo
Heigelmanna przyjazd
POCIĄG

17:05 18:19
17:06 18:20

13.02 13.57 14.57 15.47 16.57 18.07
11.12

13.14 14.22 15.15 16.28 17.00 18.14 19.11

10:30 12:31

13:22 14:30 15:23

17:08 18:22

08:26
08:28
08:29
08:32
08:33
08:34
08:37
08:40
08:41
08:43
08:44
08:45
08:47

10:31
10:33
10:34
10:37
10:38
10:39
10:42
10:45
10:46
10:48
10:49
10:50
10:52

13:23
13:25
13:26
13:29
13:30
13:31
13:34
13:37
13:38
13:40
13:41
13:42
13:44

17:09
17:11
17:12
17:15
17:16
17:17
17:20
17:23
17:24
17:26
17:27
17:28
17:30

Puszczykówko
Dworzec Kolejowy

04:32 05:24 06:13 07:00 07:58 08:48

10:53

POCIĄG

04.39 05.31 06.20 07.07 08.05 09.15

10.09

5.00

09.54 10.59

przyjazd

Puszczykówko
dworzec Kolejowy
Libella
Piaskowa
Rondo Heigelmanna
Konwaliowa
Pszeniczna
Krótka
Krzywa
Klasztorna
Studzienna
Kościelna

Rondo Heigelmanna
Piaskowa
Libella

odjazd

ZTM 651 Rondo
Heigelmanna odjazd
Wspólna

05.28

04:09 05:01 05:50 06:37 07:35 08:25
04:10
04:12
04:13
04:16
04:17
04:18
04:21
04:24
04:25
04:27
04:28
04:29
04:31

05:02
05:04
05:05
05:08
05:09
05:10
05:13
05:16
05:17
05:19
05:20
05:21
05:23

05:51
05:53
05:54
05:57
05:58
05:59
06:02
06:05
06:06
06:08
06:09
06:10
06:12

06:38
06:40
06:41
06:44
06:45
06:46
06:49
06:52
06:53
06:55
06:56
06:57
06:59

07:36
07:38
07:39
07:42
07:43
07:44
07:47
07:50
07:51
07:53
07:54
07:55
07:57

05.40 06.44 07.24 07.59 08.49

Dworcowa

08:00 08:50
08:01 08:51
08:03 08:53

Nadwarciańska

Niwka Szpital

12:32
12:34
12:35
12:38
12:39
12:40
12:43
12:46
12:47
12:49
12:50

12:50
12:53
12:54
12:55
12:58
13:01
13:02
13:04
13:05
13:06
13:08

14:31
14:33
14:34
14:37
14:38
14:39
14:42
14:45
14:46
14:48
14:49
14:50
14:52

15:24
15:26
15:27
15:30
15:31
15:32
15:35
15:38
15:39
15:41
15:42
15:43
15:45

13:09 13:45 14:53 15:46
15.33

11.57 13.16

10:54
10:55

04:33 05:25 06:14 07:01
04:34 05:26 06:15 07:02

Jastrzębia

W

09.11

07.05

18:23
18:25
18:26
18:29
18:30
18:31
18:34
18:37
18:38
18:40
18:41
18:42
18:44

17:31 18:45
17.18

19.15

13.49 14.39 15.49 16.59
13:10 13:46
13:11 13:47

15:47
15:48

17:32 18:46
17:33 18:47

14:55
14:56
14:58

maju w Puszczykowie zacznie kursować nowa, b!:!zpłatna linia autobusowa nr 695. Autobusy będą
poruszały się po trasie, która połączy górne Puszczykowo z dolnym.

Najlepszą ofertę

w przetargu złożyła firma BIS Trans i to wła
jej busy będa woziły pasażerów po Puszczykowie. Rozkład
jazdy, który opublikowaliśmy w marcowym numerze Echa Puszczykowa uległ zmianie, ponieważ PKP zmieniło swój rozkład jazdy, a obydwa są ze sobą skorelowane. Wszystko po to, by rano
wysiadający na Rondzie F. Heigelmanna oraz na dworcu kolejowym mogli bez długiego czekania przesiąść się na autobus ZTM
linii 65 l lub na pociąg jadący do Poznania. Po potudniu ci, którzy
wrócą do Puszczykowa z Poznania pociągiem bez czekania będą
mogli wsiąć i dotrzeć, głównie do górnego Puszczykowa.
śnie

Poranne kursy umożliwią również uczniom Szkoły Podstawowej
nr l i Gimnazjum nr l bezproblemowe dotarcie na zajęcia.
Większość kursów odbywać sią będzie na trasie: Jastrzębia,
Wspólna, dworzec kolejowy, Libelta, Piaskowa, Rondo F. Heigelmanna, Konwaliowa, Pszenjczna, Krótka, Krzywa, Klasztorna, Studzienna, Kościelna, Piaskowa, Libelta, Dworze Kolejowy,
Wspólna, Jastrzębia.
W rozkładzie jazdy zaplanowano także kursy umożliwiające
dotarcie do i ze szpitala. Autobusy jadące tą trasą nic będą jednak
wjeżdżały na ul. Wspólną i Jastrzębią.
red

ZGODNIE Z WCZEŚNIEJSZYMI ZAŁOŻENIAMI KORZYSTĄNIE Z LINII AUTOBUSOWEJ NR 695 BĘDZIE
BEZPŁATNE I NIE BĘDZIE WYMAGAŁO POSIADANIA ZADNEGO BILETU ANI LEGITYMACJI.
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DECYDUJMY WSPÓLNIE- DEBATA SPOŁECZNA
westie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem w ruchu drogowym zdominowały debatę
o bezpieczeństwie zorganizowaną 13 kwietnia br. w Puszczykowie przez inspektora Roberta ltkowiaka,
nowego komendanta Komisariatu Policji w Puszczykowie.

K

Wśród zaproszonych gości byli m.in: bunnistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Józef Klimczewski,
naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu Przemysław
Kusik oraz licznie przybyli mieszkańcy naszego miasta.
Jak mówił na wstępie komendant R. ltkowiak o bezpieczeństwie w Puszczykowie powinni decydować wszyscy
mieszka11cy. To właśnie dlatego tak ważne jest zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwa11 mieszkańców. Komendant przedstawił też dane dotyczące bezpiecze11stwa w naszym mieście.
Jak wynika z policyjnych statystyk w 2015 r. i I kwartale
bieżącego roku, policjanci odbyli 1145 służb patrolowych
i zanotowali 1100 interwencji. W analizowanym okresie zanotowano 146 przestępstw, w tym kradzieży, głównie rowerów. Komendant zachęcał też puszczykowian do znakowania
swoich jednośladów. Takie cykliczne akcje prowadzi m.in.
komisariat w Puszczykowie.
Podczas patroli zatrzymano 19 sprawców na gorącym
uczynku. Niestety, jak mówił komendant stan etatowy puszczykowskiego komisariatu nie jest pełen, co m.in nie pozwala na fLmkcjonowanie placówki przez 24 godziny na dobę.

i czują się bezkarni - mówili uczestnicy debaty.
Jak wyjaśniał naczelnik J. Klimczewski fotoradary nie
wrócą na puszczykowskie ulice, a w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, szczególnie na drodze wojewódzkiej
430, mogą być systemy szykan, za pomocą któ1ych kierowcy
będą zmuszeni do znacznego zmniejszenia prędkości oraz
Bezpieczeństwo na drogach
azyle dla pieszych. Jednak wskazanie takich ulic, gdzie moż
Bez wątpienia najważniejszym problemem poruszanym na je będzie zastosować, musi poprzedzić wizja Lokalna taprzez zebranych było bezpiecze11stwo na drogach. Ze staty- kich miejsc. Dopiero po niej zostanie skierowany wniosek do
styk przedstawionych przez naczelnika J. Klimczewskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, w którego gestii leży dana
szefa pozna11skiej drogówki wynika, że w omawianym okre- droga.
Jak wynika z doświadczeń miejsie na ulicach naszego miasta wydarzyło się 65 kolizji , 3 wypadki, w których
scowości, w których takie rozwiązania
Statystyki zdarzeń drogowych
w Puszczykowie.
zostały zastosowane, oprócz poprawy
zginęły 2 osoby, a kolejne 2 zostały ranbezpieczeństwa spowodowanego
ne. Statystyki nie uwzględniają kolizji
2013 - 57 kolizji, 7 wypadków,
1 zabity
zmniejszeniem prędkości jazdy pojazze zwierzętami, których z uwagi na ota2014 - 56 kolizji, 3 wypadki,
dów, poprawie ulega też komfort akuczające Puszczykowo lasy jest sporo.
O zabitych
styczny. Jadące wolniej auta są po proKilku mieszkańców poruszyło te2015 - 49 kolizji, 3 wypadki,
stu cichsze.
mat likwidacji fotoradarów, które ob2 zabitych
Kolejnym poruszanym problemem
sługiwała Straż Miejska (o staraniach
były
ciężarówki, które wjeżdżają do
władz miasta w kwestii przejęcia urząmiasta, chociaż nie wszędzie powinny.
dzeń przez fnspekcję Transportu Drogowego piszemy na str.
3), co ich zdanicmjuż niekorzystnie odbija się na bezpieczeń
J. Klimczewski zadeklarował skierowanie do Puszczykostwie na naszych ulicach.
wa patroli drogowych, które będą mogły prowadzić kontrole
- Kierowcy w ogóle nie respektują znaków ograniczają prc;dkości, hałasu czy przekraczania ładowności. Jednak, jak
cych prędkość. Wyścigi ze znacznymi prędkościami są na po- podkreślał, najważniejszym działaniem na „teraz" jest przerządku dziennym, a co gorsza nocnym. Dzieje się tak ::wtaszprowadzenie wizji lokalnych, które pozwolą precyzyjnie
cza na ulicach, gdzie przedtem funkcjonowały fotoradary. określić potrzeby związane z zastosowaniem metod poprawiających bezpieczeń two na drogach.
red
Kierowcy wiedzą po prostu, że ju::. ich tam nie ma
www.puszczykowo.pl
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Z NOWYM JORKIEM NA NY?
Tym razem do Muzeum Arkadego Fiedlera przyjechała
Magdalena Muszyńska - Chafitz autorka popularnego bloga
LittleTownShoes.com oraz książki pod tytułem „Z Nowym Jorkiem na NY". Kto zna lepiej jakiekolwiek miasto niż jego
mieszkańcy? A co dopiero jeśli jest on licencjonowanym przewodnikiem. Takie połączenia musi zaowocować fantastycznymi opowieściami. I tak właśnie było w Puszczykowie, dokąd
na zaproszenie Marii Fiedler przyjechała Magdalena Muszyń
ska - Chafitz. Wspaniale opowiedziane historie o Nowym Jorku i jego często zwariowanych mieszkańcach, zaciekawiły
wszystkich gości. Oczywiście po spotkaniu można było kupić
książkę z autografem autorki, w której można znaleźć mnóstwo ciekawych historii z NY w roli głównej. red

BĄDŹ BEZPIECZNA W WAKAOE
ądź bezpieczna w wakacje" - warsztaty z samoobrony dla kobiet w Bibliotece Miejskiej

li

B im. Musierowicz CAK w Puszczykowie.

Nie ma nic ważniejszego niż nasze bezpieczeństwo - warto więc umieć o nie zadbać i go bronić, szczególnie przed
zbliżającymi się wakacjami. Stąd propozycja warsztatów
z samoobrony dla mieszkanek Puszczykowa i okolic. Podczas zajęć można będzie dowiedzieć się między innymi, jak
bronić się przed duszeniem, chwytaniem za ubranie, za rękę
lub za włosy, wyrwaniem torebki, szantażem, atakiem nożem.
Uczestniczki poznają elementy walki w parterze: jak bronić
się przed przewróceniem i przygnieceniem przez napastnika.
Ćwiczeniom praktycznym towarzyszy teoria: psychologia ataku i obrony, omówienie zachowań , które zwiększają bądź zmniejszają ryzyko, że potencjalny napastnik obierze nas za swój cel.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o system Krav Maga,
bazujący na naturalnych odruchach obronnych człowieka.

Prowadzący - Piotr Nawrot to dyplomowany instruktor Krav
Maga, samoobrony oraz taktyki i technik interwencyjnych.
Nie musisz być wysportowana - podstawowe techniki obronne Krav Maga może wykonać każdy.
Minimalny wiek uczestniczek to 16 lat (uczestniczki niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców lub opiekunów
na udział w zajęciach).
Na zajęcia należy zabrać wygodny, lekki strój do ćwiczeń
i obuwie sportowe. Organizatorzy zapewniają wodę do picia.
Zajęcia będą trwały około 5 godzin, z jedną dłuższą przerwą
(należy zabrać ze sobą lekki posiłek).
Cena: 50 zł od osoby. Zajęcia odbędą się w sobotę.
Zapisy w Bibliotece M iejskiej im. M. Musierowicz CAK
w Puszczykowie oraz pod nr telefonu 61-8-194-549.

WYSPA WIELKANOCNA
W piątkowe popołudnie 8 kwietnia mie1i ś my okazję oglądać kolejny f i lm
z pracowni przy Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Piękny słoneczny
dzień dopełni/ obraz magicznej, tajemniczej i groźnej Wyspy Wielkanocnej. Spotkaniu towarzyszyły rozmowy z twórcami
oraz panem Markiem Fiedlerem, który jak
zawsze chętn i e odpowiadał na wszystkie
pytania. Ciekawy film i zajmująca rozmowa sprawiły, że czas bardzo szybko mija/.
Zapraszamy na kolejne równie zajmujące
„Podróże filmowe z Fiedlerami". BMCAK
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BIBLIOTEKA MIEJSKA
i 1. M. Musirnowicz
CE TRUM ANIMACJI KULTURY

"Podróże

II

filmowe z Fiedlerami"

6 maja 2016 r. godz. 17:00

W krainie H murajów:
kultura Japotlska: blwa, shamisen. gt Jua

13 maja 2016 r. godz. 17:00

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz
Centrum AnimaCJl Kultury w Puszczykow,e

Blbllotł!ka

Miejska Im M. Muslero„1e2 Centrum Animacji Kultury w Puuc:zykowle

~
62-040 Puszczykowo

ul. Wysoka 1
62-040 Puszczykowo

ZAPRASZAMY

BIiet 5 zł

'NSTĘP WOLNY

JEDYNKA WSPIERA MIĘDZVKULTUROWOŚĆ
D w naszej szkole codziennie od
zień

dobry, Hello, Good morning, Ciao, Buongiorno, Sabah alkhyr te powitalne słowa przeplatały się
poniedziałku do piątku, bo w dniach od 4 do 8 kwietnia gościliśmy dwóch
niezwykłych studentów- Oumayma Lyassaa z Maroka oraz Ugo D'Amico z Włoch .

Wizyta praktykantów z zagranicy odbyła si ę przy współ
pracy z organi zacją AISEC, która dostarcza młodym ludziom
na całym św i eci e praktyczne doświadczen i e, a jej nadrzędną
wartośc ią i w i zj ą j est pokój oraz pełne wykorzystan ie potencj ah1 ludzkiego. Poprzez udz i ał w proj ekcje edukacyj nym
ski erowanym do uczniów szkół podstawowych pt. ,,Adore
my origin" nasi uczniowie mieli równ i eż ni epowtarzalną okazję wzi ąć udzi ał w cyklu interdyscyplinarnych zajęć. Dzieci
n auczyły s i ę kilku nowych wł osk ich oraz arabskich słów,
uczestniczyły w zabawach, ta ńcach oraz obejrzały prezentacj e mu ltimedialne związane z tradycją oraz kulturą naszych
studentów. Najważniej sze było to, i ż w całej szkole słychać
było język angielski - na lekcjach, na korytarzach, nawet nauczyciele mi ędzy sobą w trakcie rozmów dodawali angielskie
słowa . Doświ adczeni e, które nasza ca ła połeczność szkolna
na bywał ą poprzez kontakt z wolontariu zami jest bardzo cenne, rozbudz iło naszą c i ekawość otaczaj ącym światem. Był to
tydzień tolerancji, twórczego spędzenia czasu przełamywa
nia barier j ęzykowych , niezwykłej przygody, która może zai nsp irować dziecko do spe łniania swoich marzeń. Wszelkie
www.puszczykowo.pl

działani a m i ały

na celu rozwij anie edukacj i m i ędzykulturo
wej. Jedynka chce być otwartą nowoczesną szkołą wspierającą międzykulturowość. Poprzez tak.ie działania lepiej zrozumiemy świat.
Anita C horążk.i ewicz-Sowa
Echo Puszczykowa
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ŚWIADOMY RODZIC W PRZEDSZKOLU
?

W

ramach projektu „Puszczykowo - strefa edukacyjna" marca 2016 r. w Przedszkolu Publicznym „Czarodziejski
Zamek" w Puszczykowie odbyła się prelekcja z cyklu SWIADOMV RODZIC TO JA pod tytułem „Karać czy
nagradzać - jak wychować przedszkolaka".

Spotkanie było pierwszym z czterech zaplanowanych spostworzonych dzięki współpracy naszego przedszkola z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Puszczykowie specjalnie
dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Celem naszej inicjatywy jest wspieranie świadomego rodzicielstwa u jego począt
ków oraz stworzenie platformy wsparcia i rozwoju dla rodziców.
Tematem spotkania były najważniejsze zasady związane
z wprowadzaniem reguł. Omówiona została konieczność stosowania metod zmierzających do tego, aby dzieci słuchały rodziców oraz jakich błędów się wystrzegać, gdy wprowadzamy zasady. Panie psycholog zaprezentowały kroki , o których należy
pamiętać wprowadzając reguły. Zwróciły uwagę na czytelność
wysyłanych do dzieci komunikatów oraz pokazywały, jak zamietkań

niać słowa w czyn. Rodzice zachęcani byli również do uważno
ści i refleksyjności wobec własnych przekonań i emocji.

Kolejna prelekcja pod tytułem „Nasz przedszkolak idzie do
- o gotowości szkolnej" odbyła się 6 kwietnia. Trzecie
spotkanie przeprowadzono 13 kwietnia i było ono poświęcone
komun ikacji w rodzinie. Cyk l podsumuje sesja warsztatowa zaplanowana na 27 kwietnia na godzinę 16.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
W razie pytań , prosimy o kontakt pod numerem telefonu 530
630 030.
Aleksandra Kilian, Przedszkole Publiczne
Czarodziejski Zamek w Puszczykowie
szkoły

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
WPUSZCZYKOWIE

GIMNAZJALISTKI NA MEDAL

K

M

uratoryjne konkursy przedmiotoaja Szklarska, uczennica Gimwe to jedne z najbardziej prestinazjum nr 1 została Laureatką
żowych zmagań , w jakich mogą uczestniWojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. W przypadku tegorocznego etaczyć uczniowie gimnazjów. Z radością
pu wojewódzkiego konkursu z języka
informujemy, że uczennica naszej szkoły
Jagoda Marcinkowska z klasy llla otrzypolskiego do finału z kilku tysięcy osób
mała tytuł Laureata Wojewódzkiego Kondotarło ok. 40, z tego niecała połowa
otrzymała tytuł laureata . Oprócz gratukursu Języka Angielskiego. Na największe
lacji i oczywistego uznania laureaci
słowa uznania zasługuje ogromna praca ·
uczennicy połączona z pasją, by ostatecznie wykazać się bar- konkursów, w tym Maja, nie muszą przystępować do egzadzo dobrą znajomością słownictwa i gramatyki , rozumieniem minu gimnazjalnego z j ęzyka polskiego, nie mówiąc o ocetekstów angielskich ze słuchu i w czytaniu, umiejętnością nie celującej z języka polskiego, a także dodatkowych punktach do szkoły ponadgimnazjalnej.
biegłego mówienia po angielsku oraz wiedzą o krajach anglojęzycznych.
Maja rozpoczęła przygotowania do konkursu w paździer
Przypominamy również, że w ubiegłym roku uczennica niku. Już wtedy wyróżniała się spośród wie lu uczestników.
klasy llla Anna Czombik została Laureatką Wojewódzkiego Zadania, z którymi musiała się zmierzyć na poszczególnych
etapach miały bardzo szerokie spektrum. Od poetyki, przez
Konkursu Chemicznego.
Laureatki mają otwartą drogę do wybranej szkoły wyższe literaturę, po zdo lności pisarskie. Sama lista lektur do przego szczebla.
czytania i obejrzenia była imponująca. Szczególne podzięko
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
wania należą się pani Elżbiecie Przybylskiej, która przygotoMaria Szafarkiewicz wała i wsp i erała Maję w kolejnych etapach jej zmaga11 . GraGim l
tulujemy!
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ALEKSANDER DOBA POGROMCA OCEANÓW

lg

marca 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 2 Puszczykowski Klub Olimpijczyka im. Marka Łbika
spotkanie z Aleksandrem Dobą, polskim podróżnikiem, kajakarzem i odkrywcą.

zorganizował

W 20 15 roku Aleksander Doba w wyniku głosowania ational Geografie został uznany Podróżniki em Roku 2015
m.in. za to, że jako pi erwszy człowiek w hi torii amotn ie
przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki Morze B ałtyckie, jezioro Bajkał, polskie wybrzeże z Polic do El bl ąga oraz Polskę z Przemyśla do Świnouj ścia .
Podró żnik zgodził s i ę spotkać z mi eszkańcami Puszczykowa, by opowiedzieć o swoich wyprawach oraz zwi ązanych
z nimi przygodach. A. Doba podz i elił się też wiadomościami
o wyprawie, do której się przygotowuj e. Pytaniom, śmie-

chom i z dj ęciom nie było końca. Uczestnicy spotkania
wsparli podróżnika symboliczną kwotą za udział w spotkaniu, która pomoże zorga ni zować kolejną wyprawę.
Aleksander Doba j est osobą niezwykle charyzmatyczną
i interesującą dlatego porwał nas swoimi opowieściami
w nieznany nam św iat wypraw. Wspieramy podróżnika i
mamy nad zi eję, że uda się nam z nim znowu spotkać i posłu
chać o przygodach, których do ' wiadczył na kolejnej wyprawie. Dziękujemy!
KO

TENIS W SPORTOTECE
W Sportotece w ramach zajęć
WF-u trenują uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie. Zaję
cie odbywają się w ramach umowy
podpisanej przez miasto z właścici e
lem Sportoteki i cieszą bardzo dużym
zainteresowaniem wśród uczniów.
Z obiektów Sportoteki, korzystają nie
tylko uczniowie SP 1, ale również
Gimnazjum nr 1. Uczniowie obydwu
szkól będą odbywali tam lekcje WF,
podczas budowy nowej hali sportowo-widowiskowej , która ruszyła właśnie
przy SP 1 i Gimnazjum nr 1. red
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DRZWI OTWARTE W GIMNAZJUM NR 1
ierując się słowami wiersza: ,,Nie pukaj do otwartych drzwi, wejdź - zamieszkaj chwilę, może to właśnie

K tu odnajdziesz Siebie na zawsze ...". Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie
2 kwietnia od godziny 11 do 13 każdy mógł obej rzeć
z nauczycielami , a przede wszys tkim
z uczniami .
Przybyli pierwsi gośc i e, nieco wystraszeni , ni eś mi ało
przemykali po korytarzach oprowadzani przez swo ich nieco
starszych kolegów. Sporo czasu spęd zi li w sa li c hemicznej ,
z oszołomieniem obserwując doświadczenia pierwsza i drugoklas istów pod wspó lnym tematem „C hem ia w życ iu codziennym".
Dalej, krocząc z zaciekawieniem, w sa li fizycznej próbowali odgadnąć: ,,Jak to działa? " . Co? Rakieta sta rtuj ąca dz i ę 
ki witaminie C i odbywająca lot na około 2 m, a także rysunek powstający na wodzie i uwieczniony na kartce papi eru
itd. itp.
Kolejnym przystankiem szóstoklas istów była lekcja fotografi i zatytułowana „ Świat makro w obi ektyw ie". Ka ż dy
mó gł s próbo wać swo ic h s ił i zdo lno śc i . Zaraz obok mo ż na
było obejrzeć wyposażen i e sa li językowej prezentowa ne
przez starszego o rok kolegę. Jedna z koleżanek przedstawiała zaś zasady działanja stacj i meteorologicznej znajdującej s i ę
na dachu G imnazj um nr 1.
Dl a wytrwałych były rozrywki matematyczne kakuro, sudoku tangram. Chętni mogli zmie rzyć s i ę graj ąc z mi strzem
gimnazjum w piłce nożnej główkami. Znalazło s i ę wielu odważ n yc h , kjJku z nich - w tym dziewczynie, ud ało sie nawet
pokonać naj lepszego!
P ełni wrażeń szóstok l as i ści powolutku zmi erza li do specja lni e na ten dzień przygotowanej sa li : ,,Cafe Einste in" . Tu
przy herbacie i c iastach, przygotowanych przez wo lontari at
działający w szko le, oraz obsłudze bardzo sprawnych kelne.
rów, w których wcieli li się uczniowie, m ożn a było wy mieni ć

zaprosiło do siebie szóstoklasistów.

szkołę, porozmawiać

wrażenia i s pos trzeżenia . W tym właśnie mi ej scu odbyło s i ę
spotkanie szóstoklasistów i ich rodziców z dyrektorem Tomaszem Żakiem.
Po spotkaniu wszyscy udali s i ę na boisko obejrzeć pokaz
g ry lacrosse prezentowan ej przez dru ży n ę Pozna11 Hussars.
C hętni mog li s próbować tej niełatwej dyscypliny. To, co pokazal i profesjon a li ści , na wszystkich zrobiło ogromne wraże
nie.
Tym mocnym akcentem za ko11c zył s i ę d z i e ń otwartych
drzwi w Gimnazjum im. Alberta Einstein a w Puszczykow ie.
Jednak sz koła pozos taj e otwarta na ucz niów, j ak w swoj ej
,, Piosence o otwartych drzw iach " pi sał Bułat Okudżawa:
„wyc hodząc ni e regulujci e drzwi zostawc ie j e otwarte" bo
,,c i e pło w śc i a n ac h tkwi" - w tej szkole nie tylko w śc i a n ac h ...

Gimnazjum nr I

OBYCIE UMILA ŻYCIE
31 marca br. w sa li sesyjnej Urzędu
Miejskiego w Puszczykowie został przeprowadzony etap międzyszkolny konkursu „Obycie umila życie". Z rywa lizacji
obu puszczykowskich gimnazjów, zwycięsko wyszło Gimnazjum nr 1 im . Alberta Einsteina . Do finału , który odbę
dzie s i ę w Poznaniu za kwalifikowała się
drużyna w składzie : Zuzanna Standar,
Maja Szklarska , Amelia Tężycka . Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia! red
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KURS

POZŁOTNICTWA

PRAWDZIWYM ZLOTEM

Zapraszamy na pasjonujące zajęcia , których ukończenie pozwoli uczestnikom samodzielnie pozłocić ramę,
ikonę lub gipsowy odlew. Zapraszamy także miłośników decoupage'u i pasjonatów innych prac wymagających
zdolności manualnych.

Kurs poprowadzi Renata Pilawska , mistrz pozłotn ictwa , pracująca od wielu lat w Pracowni Konserwacj i Ram
i Pozłotnictwa Muzeum Narodowego w Poznaniu , stale poszerzająca doświadczenie zawodowe na warsztatach
prowadzonych przez mistrzów polskich i zagranicznych .
W trakcie zajęć będzie można poznać wszystkie etapy i procesy pozłotnicze . Używane będą profesjonalne
narzędzia, zarówno te historyczne, jak i współczesne . Specjalistyczne ćwiczen i a zapoznają uczestników zaję ć
z różnymi materiałami oraz technikami pozłotniczymi , w tym ze złoceniem na pulment i mikstion. Dla poszerzenia wiedzy i zdobycia jeszcze większego doświadczenia , uczestnicy zostaną zaproszeni do odwiedzenia Pracowni Pozłotnictwa i Renowacji Ram w Puszczykowie przy ul. Zalesie 12 oraz zwiedzenia Galerii Malarstwa w
Muzeum Narodowym w Poznaniu . Kurs zakończy się wykonaniem samodzielnej pracy pozłotniczej , która z
pewnością przyniesie radość i satysfakcję wszystkim pasjonatom , a jednocześnie będzie wspaniałą pamiątką
dla każdego uczestnika.
Liczba miejsc: 10. Opłata: 350 zł od osoby. Kurs rozpocznie się po utworzeniu 10-osobowej grupy. Zajęcia
składają się z 5. trzygodzinnych spotkań , w piątki od godz. 17 do 20 w Bibliotece Miejskiej
im. M. Musierowicz, CAK, ul. Wysoka 1, Puszczykowo (budynek SP. 1)
Zgłoszenia: tel. 61 819 46 49 lub osobiście w BM CAK ul. Rynek 15, Puszczykowo.

JEDYNKA POSZUKIWAŁA WIOSNY!
li

aszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat. Gdy go w górę wznosi, zielenieje świat". 21 marca wszystkie
klasy O - 3 wyruszyły spod szkoły, aby szukać zwiastunów wiosny.

M

Dziec i ub ra ne b y ły w ko lorowe stroje, piękn e , własno 
r<(cz n ie wykon ane ka pe lu sze, a w r ęku każ d e trzy m ało
„kw iat" . Śpi ewa li ś my, u ś mi ec h a li ś my s i ę do przechodni ów
i uno s ili ś m y nasze wiel obarwne gałązk i , aby Pani Wiosna
szybko s i ę o bud z iła, bo ju ż czas na za b awę wśród p i ęknej
przy rody i bl ask u sło ń ca. Wiosna s i ę o bud z i ła z zimowego
snu , ni ektórzy ni e za u waży li , że pani Kas ia Św in iarska w
cudownym stroju wci e lił a s i ę w po s tać w iosny, która cały
czas nam tow a rzyszyła . Dl atego przec hod ząc obok domów
i ogrodów w idz i e li śmy tak pi ękn e krokusy i przebiśniegi. Nasza trasa w i o dła do budynku , w którym urzęduje burmi trz
Pu szczykowa pan Andrzej Balcerek. Uczni owie postanowili
przeprowa d z i ć wyw iad z panem burmistrzem i zadać mu najważni ej sze pytani e dni a „Czy do Puszczykowa zawitała wiosna?".Na o dpo wi ed ź cze ka li ś my z ni ec i erp l iwością i w końcu
pan bmmistrz przyw i ta ł nas c i epło i w io enn ie aż zza chmur
prze bijały s i ę promyki s ło 1ica. Wiosna na dobrezawitała do
Puszczykowa !
Anita Chorą żki ew icz-S o wa
www.puszczykowo.p l
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BIBLIOTEKA MIEJSKA
iM. M. MusiERowicz

CENTRUM ANIMACJI KULTURY

r

TRZY KRÓLEWNY I TRZY SMOKI
W kwietniu najmłodszych widzów zachwycał swoim
spektaklem „Trzy razy Królewna, trzy razy Smok" Teatrzyk
pod Orzełkiem. Zgodnie z mottem artystów: ,,Do trzech razy
sztuka" mogliśmy zobaczyć trzy wersje tej samej historii
i byliśmy świadkami rzeczy niezwyklej - w trzeciej bajce
królewna uczyła smoka matematyki! To już za nami, a 27
kwietnia na godzinę 17:00 zapraszamy dzieci na przedstawienia „Łza Ziemi" Teatru Frajda. Majowe spotkanie z teatrem dla dzieci odbędzie się 25 maja o godzinie 17 .00.
Uwaga - będzie to ostatnie spotkanie z teatrem dla dzieci w tym roku szkolnym, kolejne dopiero w wakacje!
Przedstawienia odbędą się w sali parafialnej kościoła
pw. WNMP w Puszczykowie, przy ulicy Kościelnej 1 (za
Rynkiem).
BILETY W CENIE 5 ZŁOTYCH DOSTĘPNE PRZED
SPEKTAKLEM.
BMCAK

MUCHA NIE

SIADAŁA

11 kwietnia Biblioteka Miejska CAK w Puszczykowie miała przyjemność zaprosić dorosłych widzów na
spektakl „Mucha nie siada" w reżyserii Marka Zgaiń
skiego. Aktorski duet Tadeusza Drzewieckiego oraz
Tadeusza Falany zaprezentował nam słodko-gorzki
obraz naszej codzienności. Dzięki uniwersalnym problemom poruszanym w widowisku każdy z odbiorców
mógł odnieść wrażenie, że spektakl odnosi się wprost
do jego życia. Mamy nadzieje, że inne propozycje Biblioteki dla dorosłych spotkają się u Państwa z równie
pozytywnym odbiorem.
BMCAK

PASJE MŁODYCH CZYTELNIKÓW
kwietniu na parterze Biblioteki Miejskiej
prezentujemy rysunki stanowiące cykl „Historia
Ziemi" szóstoklasisty - Mikołaja Lipińskiego.

W

Autor na dwudziestu czterech pracach formatu A3, pokazuje w układzie chronologicznym w wyjątkowo jasny i obrazowy sposób dzieje naszej planety. Widzimy jak rodzi się
życie i ewolucję organizmów, które wychodzą z wody na ląd.
Obserwujemy gady i powstanie ssaków, z których wywodzi
się człowiek oraz jego ingerencję w otoczenie. Ta ciekawa
plastycznie opowieść kończy się planszą zatytułowaną
,,Współczesność". Mikołaj we wszystkich wystawach prezentował wy oki potencjał możliwości twórczych. Pamiętamy
fantastyczną , rodzinną grę planszową prezentowaną jesienią

lub doskonałą wystawę, przedstawiającą reprezentacje biorą
ce udział w mistrzostwach Europy w piłce nożnej Euro 2012.
Ta wystawa jednak wyróżnia się niewątpliwie wartością eduwww.puszczykowo.pl

kacyjną. Brawo, Mikołaj! Przepiękne prace plastyczne prezentuje także trzecioklasistka Madzia Lipińska. Ta wielce
utalentowana dziewczynka tworzy prace z wyobraźni. Co
tym razem przedstawiają? Można się o tym przekonać odwiedzając Bibliotekę.

Serdecznie zapraszamy.
Echo Puszczykowa

BM CAK
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TECZKI PANI IRENY
iosk z czasopismami przy ul. Poznańskiej znają
chyba wszyscy puszczykowianie. Trudno się dziwić
działa w tym miejscu od 40, a może i więcej lat. Przez
ostatnie 28 lat nieprzerwanie pracowała w nim pani
Irena Grabosz, która z końcem kwietnia przechodzi
na zasłużoną emeryturę.

K

Z Ireną Grabosz rozmawia Bogdan Lewicki
Czy od razu

zaczęła

Pani

pracować

w kiosku przy ul.

Poznańskiej?

- Nie, zanim zaczęłam pracować w kiosku RUCHU przy
ul. Poznańskiej przez 6 lat prowadzi/am kiosk kolo dworca
kolejowego, którego dzisiaj już nie ma. Mieszkaliśmy wtedy
w Rusa/ce, to mia/am blisko do pracy, a dodatkowo mogłam
widzieć jak dzieci idą do szkoły. Ale w 1988 r. ówczesny burmistrz poprosi/ mnie żebym przejęła kiosk przy ul. Poznań
skiej, bo ze względu na choroby sprzedawcy za często był
zamknięty, a innego w mieście nie było. Trochę mi to nie na
rękę było, bo to jednak dalej od Rusałki ale w ko11eu się zgodzi/am. Wstawałam o 4.30 odbierałam z pociągu gazety, pakowałam do teczek, wykładałam resztę na półki i zaczynałam
sprzedawać i tak do 17 - na szczęście często pomagała mi
córka i syn. Potem jak Express Poznański by/jeszcze popołu
dniówką kolo godz. 14 przyjeżdża/a kolejna porcja gazet.
Starsi mieszkańcy wspominają często, że jeszcze w latach 80. po gazety ustawiały się długie kolejki.
- Bo to prawda. Właściwie kolejki po gazety ustawiały s ię
dwa razy: rano po Głos i Poznal1ską a po południu po
Express, no i oczywiście za każdym razem jak tylko przywieź
li jakiś towar. Nieważne co przywieźli i tak sprzedawałam
wszystko do ostatniej sztuki. Ludzie nieraz przychodzili wieczorem podpytywać, co będzie można kupić rano. Bo kolejki
ustawiały się przecież „ w ciemno". Ludzie nie wiedzieli, co
konkretnie przywiozą, ale i tak stali.
Przed laty w kioskach RUCHU można było mieć tzw. ·
teczkę, do której odkładano zamówioną prasę. Czy
w Puszczykowie też tak było?
Oczywiście. Ci, którzy mieli teczki nie musieli stać w kolejkach, ale gazet - chodzi oczywiście o tygodniki - nie przywozili na tyle, żeby zapełnić wszystkie teczki, więc raz dawałam jednym a za tydzień innym. To nie podobało sie wszystkim, zdarzały się przypadki, że ci którzy nie dostali jakiegoś
zamówionego tytułu chodzili na skargę do komitetu partii. Po
każdej skardze byłam wzywana „ na dywanik" do sekretarza.
Prawdę mówiąc trochę się bałam, że mnie wyrzucą, ale jakoś
zawsze kończy/o się na dyscyplinującej rozmowie. Premii też
nigdy nie dostałam, ale to raczej dlatego, że w niedzielę nie
otwiera/am kiosku o godz. 8 tylko później, bo szlam na mszę.
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A kontrole przyjeżdżały w niedziele rano i jak zap isali, że
kiosk zamknięty to było po premii.
Jak pani przeszła przez przemiany ustrojowe lat 90.?
- Po prostu po 90. roku „sprywatyzowałam się" (śmiech),
chociaż nie oby/o się bez przygód. Kiedy odeszłam z R UCH-u
to szefostwo się uparło i nie chcieli mi sprzedać starego kiosku, a jak sprzedawać gazety bez kiosku. Na szczęście do wiedziałem się, że w Nowym Miasteczku można kupić podobny.
Skontaktowałam się z właścicielem i zamó wiłam. Ale dostawca spóźn ił się i przywiózł go kilka dni później. W tym czasie
RUCH zdążył już zdemontować stary kiosk i wywieźć z Puszczykowa. Zostałam więc bez lokalu, a trzeba było sprzedawać. Umówiłam s ię wtedy z właścicielem pobliskiego zieleniaka i tam przez kilka dni sprzedawałam gazety. Kiedy mój
kiosk dojechał do Puszczykowa przeniosłam się do niego i tak
już zostało do dzisiaj.
Czy dzisiaj czasopisma wciąż stanowią główny asortyment kiosku przy ul. Poznańskiej?
- Zdecydowanie tak. Wielu ludzi nie chce wierzyć kiedy
mówię, że na liście mam 789 tytułów. Do tego trzeba dodać
blisko 200 rodzaj ów papierosów, napoje jakieś batony, gumy
do żuc ia - całkiem sporo. No i teczki które wciąż ma u mnie
ponad 70 osób.
Korzystając z okazji chciałabym podziękować wszystkim
puszczykowianom, którzy przez te lata przychodzili do mnie
po „gazetki " i zapewnić że kiosk będzie dalej działa/ w tym
miejscu, ty lko pro wadzony przez inną osobę.
www.puszczykowo.pl

INFORMACJS

PŁYTA

SCHOLI

ŚW.JÓZEFA

PI~-1::a-cet\eI~
SchoL\ iw. Jó1ef
1 Pc.1nc1~~owa!

chola św. Józefa jest parafialną scholą
dziecięcą działającą przy parafii pw. św.
Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie
od jesieni 2013 roku.

S

Aktualnie śpiewa w niej ponad trzydzieścioro
dzieci wspieranych przez animatorów oraz zespół muzyków (klawisze, gitary, klarnet, skrzypce, trąbka, jamba). Próby śpiewu odbywają się
systematycznie w soboty, a przygotowana oprawa muzyczna ubogaca niedzielne msze św.
z udziałem dzieci o godz. 10.30, które coraz liczniej skupiają rodziny z dziećmi.
Owocem kilkuletniej działalności scholi jest
nagrana w ostatnim czasie wyjątkowa płyta
o charakterze ewangelizacyjnym i modlitewnym.
Dla dzieci praca w profesjonalnym studio nagrań była niewąt
pliwie wielkim przeżyciem , a dla niektórych
z nich być może niepowtarzalnym doświadczeniem. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem przez Burmistrza naszego miasta oraz Proboszcza parafii św. Józefa.
Treść płyty wpisuje się w przesłanie ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia. Jeden z utworów zawartych na płycie - Błogosławieni Miłosierni (słowa i muzyka:
Jakub Blycharz) - jest hyrrmem tegorocznych Światowych
Dni Młodzieży (ŚDM) w Krakowie. Liczymy, że nagrana
płyta przyczyni się do promocji naszego miasta wśród uczestników ŚDM, których mieszkańcy Puszczykowa będą gościć
w swoich domach w lipcu. Na płycie nagrana została również
Koronka do Miłosierdzia Bożego, do której oryginalną muzykę stworzyli członkowie scholi - Wiesław Chudziak z córką Julią. Ta przepiękna melodia w sposób szczególny oddaje

Projekt okładki autorstwa Monika

Szcześniak

(YanLab, Puszczykowo)

modlitewny charakter rozważania i zadumy płynący z przekazu św. siostry Faustyny Kowalskiej.
Płyta scholi św. Józefa oprócz przekazu ewangelizacyjnego i modlitewnego ma jeszcze jeden niezwykle ważny cel.
Jest ona płytą-cegiełką na budowę Kaplicy Miłosierdzia Bożego, która powstaje przy parafii pw. św. Józefa. Nabywając
płytę można aktywnie włączyć się w to dzieło. Kaplica będzie
dostępna dla mieszkańców Puszczykowa, ale i nie tylko ,
przez cały dzień - od godzin porannych do wieczornych. Wyjątkowy projekt i wystrój kaplicy będzie sprzyjał intymnej
modlitwie i pogłębionej kontemplacji . O szczegółach tego
przedsięwzięcia można dowiedzieć się więcej z Internetu (kaplica.jozefpuszczykowo.pl) bądź z parafialnego informatora
ADOREMUS.
Adam Rachocki opiekun i menadżer Scholi

WYSTAWA PRAC NATALII GÓRNEJ
,,PSY - MOI ULUBIEŃCY".
Choć wszyscy wiemy, że w dzieciach drzemią niezwykłe
talenty, to zawsze jesteśmy zaskoczeni tym, co mali artyści
dla nas przygotują. W Bibliotece Miejskiej, w wypożyczalni
dla dzieci i młodzieży można podziwiać wystawę prac Natalii Górnej pt. ,,Psy- moi ulubieńcy". Wystawa obejmuje głów
nie rysunki oraz fotografie wykonane przez naszą czytelniczkę. Wszystkie przedstawiają sympatyczne psiaki. Autorka oddała w swoich dziełach nie tylko ich charakterystyczny
wygląd, ale też psie emocje i nastroje. Część prac została
wykonana podczas warsztatów prowadzonych przez
Agnieszkę Jagiełło. Zachęcamy do oglądania wystawy.

BMCAK
www.puszczykowo.pl
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RECVTATORSKA
RYWALIZAOA
9 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1
W im. Adama Mickiewicza
sobotę,

odbył się

I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji
Wiosennej.

Wzięło w nim udział dwadzieścioro uczniów, którzy wraz
z nauczycielami - opiekunami przyjechali z czterech szkół
z Lubonia i Puszczykowa. Uczestnicy popisywali się swoimi
umiejętnościami w dwóch kategoriach wiekowych: klas I-III
oraz IV - VI. Występy obu grup wiekowych poprzedziła gimnastyka buzi i języka , która rozluźniała stres i przygotowywała do wystąpienia przed publicznością składającą się
z najwierniejszych kibiców czyli rodziców i dziadków, zaproszonych gości oraz gospodarza spotkania Dyrektor Ewy Budzyńskiej. Wszystkiemu bacznie przyglądało się jury, które
utworzyli: Andrzej Balcerek - Burmistrz Miasta Puszczykowa, Filip Ryglewicz - radny z Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu oraz członek Rady Rodziców naszej szkoły, a także
gość honorowy aktor Mieczysław Hryniewicz, który dla dodania otuchy uczestnikom, sam wystąpił, recytując. Choć
obrady jury były zacięte i trwały długo, wszyscy cierpliwie
czekali. W tym czasie podany został poczęstunek ufundowany przez Piekarnię-Cukiernię Jacek Błaszkowiak. Można
było się także zintegrować, grając w różne gry, np. Twister'a

czy piłkarzyki. W kategorii klas I-JII: pierwsze miejsce zaję
- SP 3 Luboń, drugie Bruno Sołtys - SP 2
Luboń, a trzecie Maksymilian Skoryna - SP 1 Puszczykowo.
Natomiast w kategorii klas lV-VI: pierwsze miejsce zajął Tomasz Brauza - SP 3 Luboó , drugie Zofia Czerwińska - SP I
Puszczykowo, a trzecie Marianna Kamola - SP 2 Puszczykowo. Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje! Jury wraz
z panią Dyrektor wręczyli nagrody wszystkim uczestnikom.
Nagrody ufundowali: sklep „Kleks" oraz SP 1 w Puszczykowie. Składamy serdeczne podziękowania szanownemu jury
za stworzenie fantastycznej atmosfery, Dyrekcji Szkoły za
wspieranie dziecięcych pasji, sponsorom i wszystkim tym,
którzy zechcieli poświęcić sobotni czas na poezję zamiast
siedzieć przed telewizorem. Do zobaczenia za rok!
Beata Markowska, Katarzyna Szymkowiak
ła Łucja Łobejko

KWIECIEŃ PLECIEŃ W KLUBIE PUSZCZA
wietniowe zajęcia w KLUBIE PUSZCZA upłynęły pod hasłem wzrostu i rozwoju - w przyrodzie oraz u nas.
Wychowawcy KLUBU swój czas poświęcili również na organizację kolejnych warsztatów dla mieszkańców.

K

Uczestników zajęć KLUBU PUSZCZA przepełniła wiosenna energia. Pobudzeni do działania zabraliśmy się do pracy.
We wcześniej zbieranych kubeczkach po jogurtach i serkach
(recykling przede wszystkim!) zasialiśmy nasiona warzyw.
i kwiatów. Starsi uczestnicy zajęć chętnie dzielili się wiedzą
z młodszymi kolegami i koleżankami. Rozwinęliśmy również
swoją wiedzę na temat odmian różnych gatunków roślin oraz
sposobów ich pielęgnowania. Przeprowadziliśmy także kilka
eksperymentów, np. z pestkami awokado, orzeszkami ziemnymi , sezamem i ukorzenianiem roślin z samych liści.
O tym, jak my rośniemy przekonaliśmy się na zajęciach
z miarami. Mierzyliśmy swój wzrost, długość rąk, nóg, wło
sów, stóp. Wykonaliśmy też miarę, która będzie stałym elementem KJubu, dzięki niej sprawdzimy jak szybko rośniemy.
W kwietniu zorganizowaliśmy wiele konkursów tematycznych „W pędzie do wiedzy". Graliśmy w quizy dotyczące wiedzy o Polsce i Polakach, polskiej tradycji oraz kulturze. Popisywaliśmy się również naszą wiedzą matematyczną

i przyrodniczą.
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podczas czytania naszych ulubionych książek. Ciekawostką
jest fakt, że wszystkie nasze pozycje można znaleźć na Złotej
Liście Fundacji ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom.
Przy tak dużej ilości pracy pamiętaliśmy również, by zadbać o sprawność fizyczną i relaks. W ciepłe i słoneczne dni
wychodziliśmy pobawić się na dworze, pograć w piłkę nożną,
pospacerować, a także przypomnieć sobie stare gry i zabawy
chodnikowe.
Wychowawcy KLUBU PUSZCZA swój czas poświęcili
również na organizację kolejnych warsztatów dla mieszkań
ców Puszczykowa . Kolejne Zajęcia Twórcze odbędą się
w maju, pod hasłem dekoracji marynistycznych. Tym razem
zapraszamy młodzież i dorosłych. Mamy nadzieję, że w pólnie uda nam się uszyć piękne rozgwiazdy, ławice rybek, tajemnicze muszle i stworzyć z nich stylowe dekoracje. Szczegóły wkrótce na facebooku KLUBU PUSZCZA oraz Blogu
Dla Puszczykowa.
Zapraszamy serdecznie!
l(jerownik KLUBU PUSZCZA Justyna Walkowiak
www.puszczykowo.pl

W PUSZCZYKOWIE RUSZYŁ PSZOK
O

d 30 marca 2016 roku w Puszczykowie działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Punkt znajdujący się przy ul. Nadwarciańskiej (przy EKO-Rondo) uruchomił Związek Międzygminny
,,Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" w Czempiniu, do którego należy także Puszczykowo.
Do PSZOK przyjmowane będą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny czyli posegregowane. Do punktu
przywozić mogą je ci, którzy są objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu
na rzecz Związku SELEKT.
Odpady niebezpieczne (farby, laJciery, smary, oleje) powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety wnoż1iwiające id entyfikację odpadu w chwili przekazania.
Przyjęcia odpadów dokonuje pan Romuald Pawłowski ,
który obsługuj e PSZOK. Posegregowane odpady, które przywieziemy do PSZOK należy samodzielnie wnieścić w oznaczonym kontenerze lub złożyć w miejscu wskazanym przez
pracownika. Odpady zielone i liście, należy wrzucać do kontenera bez opakowań (worków).
Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) odpady zawierające azbest,

c) części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory,
elementy karoserii),
d) opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych,
e) odpady nieoznaczone, bez wiarygodnej identyfikacji
(brak etykiety, oznaczeń),
f) odpady w opakowaniach cieknących,
g) sprzęt budowlany,
h) urządzenia przemysłowe,
i) odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej.
Godziny funkcjonowania PSZOK w Puszczykowie.
poniedziałek - 10.00 - 16.00
wtorek - nieczynny
środa - 15.00 - 19.00
czwartek - nieczynny
piątek - 15.00 - 19.00
sobota - 10.00 - 16.00

PRZEBUDOWUJĄ MAGISTRALĘ

Prace przy modernizacji magistrali kolejowej E59
przebiegają pełną parą. W naszym mieście ekipy wykonawcy pracują na obu stacjach oraz przy budowie
przejść podziemnych na dworcu w Puszczykowie i na
przedłużeniu ul. Mickiewicza. Na dworcach wykonywane są m.in. nowe perony. W naszym mieście podróżni będą poruszać się po drobnej granitowej kostce, która ma nawiązywać do zabytkowego stylu naszych obiektów. Także wiaty podziemnego przejścia
przy dworcu w Puszczykowie zostaną odtworzone wg
zabytkowych kształtów. Za nami już pierwsze odczuwalne niedogodności związane z pracami. Po raz
pierwszy od rozpoczęcia prac wykonawca zamyka/ na
kilka dni przejazdy, aby wykonać prace torowe. red

I

ODESZLI

omczak Józef
Helena
Pytlak Marian
damska Teresa Marianna
Lipińska Urszula
Piechnicka Teresa Jolanta
omczak Elżbieta Jolanta
Kozłowska

www.puszczykowo.pl

data ur.
24.11.1926
5.Vlll.1931
17.Vll.1933
29.X.1932
13.1.1948
2.Vl.1928
14.Vl.1952

data zg.
13.11.2016
15.11.2016
16.11.2016
17.11.2016
17.11.2016
23.11.2016
26.11.2016

Szeszula Helena
Król Maria
Maik Jakub Piotr
Baranowska Irena Maria
Wojciechowski Leszek
Romuald
Jamróg Stanisław

data ur.
25.11.1925
20.1.1946
21.IV.1978
13.X.1921

data zg.
29.11.2016
3.111.2016
9.111.2016
20.111.2016

9.V.1954
25.IV.1932

24.111.2016
25.111.2016
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PUSZCZYKOWSCY

WĘDKARZE

ROZPOCZĘLI

d początku roku wiele wydarzyło się w puszczykowskim środowisku wędkarskim. Według planu rocznego
odbyliśmy czyn wędkarski na rzecz ochrony środowiska, współorganizowaliśmy Okręgowe zawody
z okazji Dnia Wędkarza oraz zawody inaugurujące sezon.

O

CZYN WĘDKARSKI
19. marca spotkaliśmy się pod tablicą Koła, aby jak co
roku dokonać prac na rzecz ochrony środowiska. W tym roku
postanowiliśmy działać na kilku frontach prac tak, aby jak
najefektywniej wykorzystać czas i uporządkować miejsca,
które najbardziej potrzebowały „pomocy". Po zbiórce część
wędkarzy udała się samochodami na Ni wkę, cześć pod domki
WPN, cześć zaś pozostała na Zakolu Warty. Osobna grupa
sprzątała faszyny przy dworcu kolejowym udając się w kierunku „domków WPN''. Jako, że co roku zauważamy poprawę
czystości terenów Zakola i N iwki to większość sił została
skierowana na tzw. ,,wyspę" i do lasu za „domkami WPN".
W tym roku po raz pierwszy od dawna zajęliśmy s i ę porząd
kami w kilku miejscach będących pod opieką WPN - na skarpach oraz terenach, które zalewa woda. Wynikało to główn i e
z wizji lokalnej, która została przeprowadzona podczas patrolu Społecznej Straży Rybackiej w czwartek poprzedzający
czyn wędkarski. Ogrom śmieci, które dostrzegli nasi strażnicy,
a które prawdopodobnie zostały naniesione przez wysoki stan
wody, spowodował natychmiastową reakcję naszego koła.
Akcja uprzątania śmieci z terenów nadwarciańskich trwała ok. dwie godziny. ,,Owocem" naszych prac było ok. 45
worków śmieci różnego pochodzenia, między innymi opon
samochodowych, styropianów i plastikowych mebli ogrodowych. Dokonało tego dwudziestu pięciu członków koła za co
bardzo serdecznie dziękujemy. W ramach podziękowania
za trud, jaki podjęli podczas prac na czynie, każdy z uczestników otrzyma 20 pkt. do całorocznej klasyfikacji „W ędkarz
Roku 2016".
DZIEŃ WĘDKARZA 2016
To już dziesiąty raz kiedy Koło Karaś nr 62 w Poznaniu;
Koło nr 41 w Puszczykowie i Okręg PZW w Poznaniu wspólnie zorganizowały zawody z okazji święta wędkarzy nadrzeką Wartą w Puszczykowie.
Uroczystości z okazji Dnia Wędkarza rozpoczęły się już
dzień wcześniej. Jak tradycja nakazuje w sobotę poprzedzającą zawody w Kościele Parafialnym p.w. Św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Poznaniu, odbyła się msza św. celebrowana przez kapelana wielkopo lskich wędkarzy księdza
Waldemara Kasprzaka. Na uroczystości zebra li s i ę przedstawiciele Kół zrzeszonych w Okręgu w Poznaniu, którzy przybyli z pocztami sztandarowymi. Podczas Mszy ksiądz Kapelan poświęcił sprzęt wędkarski.
Dzień później 20 marca o 8 rano zebraliśmy się na Zako-
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lu Warty w Puszczykowie, aby rozegrać kolejne zawody
z okazji Dnia Wędkarza. Zawodnicy, którzy przybyli zgłasza
li swą obecność i otrzymali pamiątkowe znaczki z okazji naszego św i ęta. C i epłe napoje serwowane przez gospodarza
Koła Puszczykowo, Krzysztofa Tomaszewskiego, rozgrzewały przybyłych przed zmaganiami , które miały nastąpić za
chw ilę . Gdy przybyli wszyscy zaproszeni goście mogliśmy
rozpocząć moczystości. Prezes Koła Puszczykowo przywitał
przybyłych , wśród których byli m.in.: Jerzy Musiał - Prezes
Okręgu PZW w Poznaniu, burmistrz Puszczykowa Andrzej
Balcerek, sędzia główny Aleksander Andrejczuk, przedstawiciele Okręgu oraz oczywiście zawodn icy. Z inicjatywy Kół
Karaś i Puszczykowo burmistrz A. Balcerek otrzymał pamiąt
kowy medal i wyrazy podziękowania za wiele lat wspierania
Polskiego Zwi ązku Wędkarskiego.
Tego dnia odbyła sie jeszcze jedna mała uroczystość. Koledzy Andrzej Kubaś i Patryk Kubaś z Koła PZW nr 6
w Dopiewie otrzymali podziękowania od Jerzego Musiała
za uratowanie życia tonącej osoby. Koledzy wykaza li się niezwykłą odwagą i przytomnością umysłu , za co należy się
najwyższy szacunek i podziękowanie.
Część wstęp n ą zakończy li śmy wspó ln ym z dj ęc i em.
O godz. 9:25 rozległ s i ę sygn ał do nęcenia, który rozpoczął
zmagan ia o zwyc ięstwo w zawadach. Czterogodzinne węd
kowanie było również egzami nem dla p oczątkującyc h sę
dziów wędkarskich, którzy obserwowali zawodników i stawiali pi erwsze pow aż ne kroki w tym sporci e. Na godz in ę
13:30 zap lanowano koniec zawodów, komisje wagowe ruszyły z przeciwnych kierunków, aby jak najszybciej uporać s i ę
z zadaniem, chociaż prawdę powiedziawszy na pięćdziesięciu
siedmiu sta rtujących tylko dwadzieścia siedem osób mogło
położyć na szalach ryby do ważenia, pozostałym w tym dniu
nie dopisało szczęście. Kiedy komisje zakończyły prace węd
karze w bazie posilali s i ę ciepłym posiłkiem i rozmawiali
oczywiście o zakończon yc h zawodach . Do wędkarzy dołą
czył ks. Waldemar Kasprzak.
Ceremonia zamkni ęc i a i w ręczenie nagród rozpoczęła się
o godzinie 15. Prezes Koła PZW nr 41 w Puszczykowie Przemysław Stefaniak oraz Prezes Koła nr 62 Karaś w Poznaniu
Franciszek Grupióski najp ierw wręczy li medale okolicznośc iowe kapelanowi ks. Waldemarowi Kasprzakowi , prezesowi Okręgu Jerzemu Musiałowi oraz sędziem u głównemu
Aleksandrowi Andrejczukowi. Następn i e przystąpiono do
wręczenia nagród zwyc i ęzcom. Pierwsze miejsce na podium
zajął Tomasz Kwaśniewski z Koła nr 27 Mosina Miasto
www.puszczykowo.pl

SEZON 2016
(3,960 gr.), drugi na podium stanął Marek Zduńczyk z Koła
nr 60 Jeżyce Poznań (2,820 gr.), trzecie miejsce przypadło
Przemysławowi Stefaniakowi z Koła nr 41 przy Urzędzie
Miasta w Puszczykowie. Tuż za podium znalazł się Józef Jasiński z Koła nr 28 Mosina Hobby. Uroczystości zakończyło
wręczenie sędziom legitymacji klas zdobytych podczas egzaminów. Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy.
Sponsorami zawodów z okazji Dnia Wędkarza byli Burmistrz Miasta Puszczykowo oraz sklep GOLDFISH z Mosiny. Serdecznie dziękujemy za wsparcie.

ZAWODY INAUGURUJĄCE SEZON 2016 - WIOSNA
NAD KANAŁEM WOJNOWICKIM
W sobotę 9 kwietnia udaliśmy się nad kanał Wojnowicki,
aby zainaugurować sezon wędkarski 2016. Z Puszczykowa
wyruszaliśmy tradycyjnie o 6 rano autobusem prowadzonym
przez Sławomira Mikę, który w tym roku będzie dbał o obshigę zawodów wyjazdowych naszego Koła. Przed przystą
pieniem do zawodów prezes Przemysław Stefaniak poprosił,
abyśmy uczcili chwilą ciszy pamięć naszej koleżanki Bożeny
Skrzypek, która odeszła nagle tuż przed rozpoczęciem sezonu. Pani Bożena była jedyną kobietą, która od kilku sezonów
uczestniczyła aktywnie w zawodach i życiu kola, będzie am
Jej brakowało.
Po chwili zadumy przyszedł czas na rozpoczęcie zwodów.
Sekretarz odczytał regulamin zawodnicy wylosowali stanowiska, na które udali się w celu przygotowania do zmagań .
Pie1wszy sygnał zabrzmiał krótko po godzinie 8. Rozpoczę
liśmy nęcenie ciężkilni kulami i oczekiwaliśmy na sygnał do
rozpoczęcia zawodów. Podczas czterogodzinnych połowów
zawodnicy przyjmowali różne strategie połowu, które miały
doprowadzić do o tatecznego sukcesu. Zdarzały się również
nieoczekiwane brania, jak to Marcina Mizernego, który węd
kując na „skrót" złapał wymiarowego szczupaka. Tak szybko
jak ryba trafiła do podbieraka znalazła się w wodzie ponieważ do 30 kwietnia obowiązuje okres ochronny (zdjęcia
z zawodów można obejrzeć na stronie internetowej koła
w zakładce „NASZE GALERJE").
W zawodach w tym dniu wystartowało 35 zawodników,
którzy łącznie wyłowili 55 I 90 gr. ryb, które z powrotem
trafiły do Kanału, ponieważ zmagania odbywały się na żywej

rybie. Po tak udanych połowach wędkarze udali się na poczę
stunek i po ciepły napój, który w tym dniu był jak najbardziej
wskazany. Komisja sędziowska podliczyła wyniki i przystą
piliśmy do uroczystego wręczenia upominków. Nim jednak
to nastąpiło zaległy puchar za drugie miejsce w klasyfikacji
„Wędkarz Roku 2015" odebrał Zbyszko Sobkowiak. W tym
dniu również odznakę honorową „Za zasługi dla wędkar
stwa" otrzymał Krzysztof Brzoski. Jeśli zaś chodzi o wyniki
zmagań nad kanałem Wojnowickim to pierwsze miejsce na
podium zajął Marcin Mizerny, który z kanału wyłowił 5.700
gr. ryb, tuż za nim na drugim stopniu podium stanął Kazimierz Anioła (4.590 gr.), trzecie miejsce wyłowił Michał Polowczyk (4.310 gr.). Wszyscy trzej panowie otrzymali punkty, które dają przewagę nad innymi w staraniach o tytuł
,,Wędkarza roku 2016".
SPRZEDAŻ ZEZWOLEŃ 2016
Od 5 kwietnia 2016 r. sprzedaż zezwoleń na połów w wodach PZW odbywać się będzie w każdy wtorek i czwartek
miesiąca od godz. 17:00 do 19:00 - budynek BMCAK (szkoła) przy ul. WYSOKIEJ I w Puszczykowie bądź po uprzednim umówieniu się ze Skarbnikiem Koła - tel. 664 537 797
(telefon czynny od poniedziałku - piątku w godz. 8:00-16:00).
Zapraszam również do odwiedzania strony http://www.
pzw.org.pl/puszczykowo/, gdzie odnajdą Państwo: informacje
o terminach zawodów, bieżącej działalności Okręgu PZW w
Poznaniu, zapoznają się z galeriami zdjęć z zawodów i wszelkimi informacjami związanymi z wędkarstwem.
Z wędkarskim pozdrowieniem
Adam Stefaniak, Sekretarz Kola

KŁUSOWNICTWU STOP!

Jednostka Społecznej Straży Rybackiej zwraca się z prośbą do mieszkańców Puszczykowa, aby reagowali na przypadki kłusownictwa nad rzeką Wartą. Wszelkie dziwne zachowania: łowienie sieciami i innymi urządzeniami służą
cymi do połowu masowego ryb są ściśle zabronione. Gdy będą państwo świadkami powyższych zachowań prosimy
o zgłoszenie ich pod numer Komisariatu Policji Wodnej w Poznaniu 61841 32 20, Państwowej Straży Rybackiej w
Zaniemyślu 512 620 505, bądź miejscowej jednostce Policji. Uprasza się również wędkarzy o reagowanie, kiedy
jesteśmy świadkami kłusownictwa, bądź wędkowania niezgodnie z obowiązującymi regulaminami.
www.puszczykowo.pl
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HISTORIA OSP W PUSZCZYKOWIE (1945-1995)
o 1945 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie zaczęła na nowo swoją działalność. Strażacy
wykonywali coraz więcej prac społecznych, lecz nie posiadali stałej siedziby. Jednak już pod koniec lat
czterdziestych nadarzyła się okazja do pozyskania obiektu, dzięki budowie szosy poznańskiej.

P

Młodzieżową Drużynę Pożarniczą

i Harcerską Drużynę Pobyli Leszek Szczukocki
i Włodzimierz Przybył. Działalność naprawcza prezesa Mieczysława Worocha w OSP Puszczykowo została szybko zauważona przez komendanta Zawodowej Straży Pożarnej.
W 1983 roku przystąpiono do przygotowań do obchodów
pięćdziesiątej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożar
nej w Puszczykowie. Przygotowaniami zajął się specjalnie
powołany w tym celu Komitet Organizacyjny, którego przewodniczącym został naczelnik miasta Puszczykowa Włady
sław Krzyżaóski. Z okazji SO-lecia istnienia OSP w Puszczykowie zdecydowano się wręczyć OSP sztandar, który ufundowany został przez Urząd Miasta w Puszczykowie, straża
ków z OSP Puszczykowo oraz ze składek społecznych.
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych OSP w Puszczykowie miała pełne ręce roboty. Jak wspomina Stefan Romaszewski: ,,lm1ym moim[ ... ] wspomnieniem, gdzie mieliśmy
dużo pracy i zaangażowania było usuwanie skutków po przejściu trąby powietrznej przez Puszczykowo. W 1986 roku na
tą okoliczność nawet l tydzień nie chodzifom do pracy zawodowej, gdyż trzeba było pomóc mieszkańcom przy usuwaniu
poprzewracanych drzew, płotów, szopek, dachów, parkanów
i słupów elektrycznych."
W J 987 roku w OSP w Puszczykowie, jak wynika z dokumentów z walnego zebrania, działało 96 strażaków. Jednostka była bardzo aktywna. Jednakże zmiany ustrojowe
przypieczętowały los OSP. W l 991 roku doszło do rozwiąza
nia OSP w Puszczykowie. Miejsce po zlikwidowanej jednostce zajęła Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna przy Wielkopolskim Parku Narodowym. Jednostce przekazany został
cały sprzęt i użyczono siedzibę przy ulicy Poznańskiej. Już
kilka lat później, w 1995 roku rozwiązano jednostkę, ze
względu na przeniesienie siedziby WPN z Puszczykowa do
Jezior.
Materiałów do napisania artykułu użyczyli: Marzena Szymańska, rodzina Worochów, Piotr Krzyżański, Leszek Szczukocki , Kazimierz Łyska oraz Adam Kaczmarek. Wszystkim
należą się wielkie podziękowania. Zachęcam mieszkańców
Puszczykowa do podzielenia się swoimi materiałami archiwalnymi oraz wspomnieniami na temat Puszczykowa. Szczególnie poszukiwane są wsze lakie dokumenty i zdjęcia. Mój
numer telefonu to 508 467 405 , a adres mailowy to krzyzanskirnaciej @gmail.com
Maciej Krzyżański
członek Kola Historycznego
żarniczą.

Na terenie inwestycji znajdowała się przedwojenna sala
towarzystwa gimnastycznego Sokół. Strażacy rozebrali budynek i przenieśli na ulicę Poznańską. Przez większość lat
pięćdziesiątych trwały prace nad wykończeniem remizy.
Z początkiem lat sześćdziesiątych liczba członków OSP
zaczęła się zmniejszać , początkowo z powodu konieczności
odbycia przez strażaków służby wojskowej, a później z powodu zawierania przez nich związków małżeńskich. Pozostało
niewielu członków i to niestety już w starszym wieku, którzy
brali jednak regularny udział w akcjach gaśniczych. Pod koniec lat sześćdziesiątych, zaczęto wprowadzać do działalności
w OSP Puszczykowo nowych członków i organizować nowe
inicjatywy. Utworzono zespół muzyczny, który był największą
zachętą do wstępowania w szeregi OSP. Na listę członków
OSP w ślad ojców wpisywali się synowie, żeby aktywnie poświęcić się honorowej działalności dla społeczeństwa.
Jak wspomina Leon Kempiński, w połowie lat siedem~
dziesiątych na terenie Puszczykowa wyłoniła się szajka podpalaczy, którzy dla rozrywki i pieniędzy zaczęli podpalać lasy
oraz zabudowania. W czasie alarmu dołączali oni do Straży,
żeby pomagać gasić pożar. Po podpaleniu drewnianej dzwonnicy przy kościele parafialnym w Puszczykowie złoczyńcy
zostali ujęci. Podpalenia stały się hańbą dla OSP, a poprzez
artykuły prasowe skojarzono jednostkę jedynie z podpaleniami. Od czasu podpaleń wielu członków straży zniechęciło się
do działalności w OSP.
Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
wybrano nowy zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej. Prezesem
został Mieczysław Woroch, który rozpoczął naprawę OSP w
Puszczykowie. Działacze OSP postanowili zorganizować
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DEBATY O PROJEKTACH PLANÓW
kwietniu po raz drugi wyłożone zostały projekty dwóch planów. W ubiegłym miesiącu Urząd Miasta
zorganizował także dwa spotkania mieszkańców z projektantami. Pierwsze dotyczyło terenu przy
ulicach: Dworcowej, Moniuszki, Solskiego i Kościuszki. Drugie terenu przy ulicach: Cyryla Ratajskiego,
Mickiewicza, Spokojnej, Fiedlera, Słowackiego, Reymonta i Dworcowej.

W

Celem wszystkich opracowywanych planów jest stworzenie ładu przestrzennego, uporządkowanie i wprowadzenie
jasnych reguł zagospodarowania poszczególnych terenów,
zgodnych z polityką przestrzenną Miasta.
Wszystkie projekty planów opracowywane są na podstawie zasad określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowani u przestrzennym, mając na uwadze m.in. art.1.3 tej
ustawy w brzmieniu: [ ... ] "Ustalając przeznaczenie terenu
lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także
analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne"[ ... ]

Rejon ulic: Dworcowej. Moniuszki. Solskiego
i Kościuszki
Po rozważeniu wszystkich uwag i głosów w sprawie
pierwszego z omawianych planów, projektant jako funkcjonalne uzupeh1ienie całego kwa1tału zabudowy mieszkaniowej
o podobnym charakterze, zaproponował w miejsce dotychczasowej finny usługowej i na terenach niezabudowanych funkcję mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej. Ze względu na racjonalność powiązań
komunikacyjnych, na przedłużeniu wjazdu od ulicy Dworcowej wyznaczono prywatną drogę wewnętrzną - najkrótszym,
prostym odcinkiem łącząc ją z ulicą Solskiego. Dla celów
usługowych wskazano najłatwiej dostępne dla mieszkańców
zarówno najbliższych, jak i dalej położonych posesji, tereny
przy ulicy Dworcowej (w rejonie obecnego Społem) i w strefie przy torach PKP - od strony Dworcowej i Solskiego,
gdzie będzie możliwość zaprojektowania zarówno niewielkich obiektów usługowych, jak i tref zieleni i miejsc postojowych.

Rejon ulic: Cyryla Ratajskiego. Mickiewicza.
Spokojnej, Fiedlera, Słowackiego. Reymonta
i Dworcowej
Drugi plan obejmuje teren przy ulicach: Cyryla Rataj kiego, Mickiewicza, Spokojnej, Fiedlera, Słowackiego, Reymonta i Dworcowej.
Zarówno specyfika tego rejonu, jak i charakterystyczne
cechy architektoniczne mają woje odzwierciedlenie w zapisach planu. Mając na uwadze wnioski właścicieli, od lat skławww.puszczykowo.pl

dane w Urzędzie Miasta, także w tym projekcie na wolnych,
niezabudowanych terenach pomiędzy ulicą Słowackiego a
torami PKP zaprojektowano tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Dla uporządkowania układu działek i lokalizacji budynków obsługę komunikacyjną zaprojektowano
dwoma prywatnymi drogami wewnętrznymi . Pozwoli to
uniknąć przypadkowych podziałów działek o nieracjonalnym
kształcie i wymiarach (np. z wąskimi dojazdami do każdej
kolejnej działki). Projektant zachował i dopuścił też funkcję
usługową na terenach, na których już dotąd występuje (w tym
Muzeum A. Fiedlera, firma SEVROLL, motel Kukułka, dawna Turystyczna, tereny kościelne) z dodatkowym terenem
usługowo-mieszkalnym po prawej stronie skweru Tomaszewskiego. Dla pozostałej części terenu wyznaczono wyłącznie
funkcję mieszkalną jednorodzinną, co oznacza, że nie będzie
możliwości budowy nowych budynków pod działalność usłu
gowo-gospodarczą.

Ze względu na konieczność dostosowania do obowiązują
cych, minimalnych szerokości pasów drogowych (w zależno
ści od klasy drogi) i dzięki temu usprawnieniu ruchu drogowego, istnieje konieczność uwzględnienia możliwości poszerzenia pasa drogowego drogi C. Ratajskiego (status drogi
klasy powiatowej) i fragmentów ulic gminnych: Słowackiego
i Reymonta. Poszerzenie pasa drogowego nie oznacza poszerzenia jezdni, umożliwia natomiast skierowanie ruchu pieszego i rowerowego poza pas ruchu samochodowego.
Zapisy planu nie przesądzają o fakcie realizacji przedsię
wzięć, ani o ich ewentualnym terminie. Dają jednak możli
wość planowania bezpiecznych dla wszystkich uczestników
ruchu drogowego rozwiązań. Ze względu na fakt ochrony
kon erwatorskiej kilku niernchomości, do planu wprowadzono obowiązek ochrony i zachowania istniejących zadrzewień,
które po ewentualnym poszerzeniu pasa drogowego znajdą
się w pasie pobocza z infrastrukturą.
red

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze
Echa Puszczykowa - oba projekty planów
będą wyłożone do 28 kwietnia br., a uwagi
do nich można składać pisemnie do 20 maja
2016 r. na adres Urzędu Miasta Puszczykowa,
ulica Podleśna 4. W przypadku wysłania uwag
pocztą liczy się data stempla pocztowego.
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PROGRAM RODZINA 500 PLUS

d 1 kwietnia br. można składać wnioski do Programu Rodzina 500 plus. W Puszczykowie do 15 kwietnia
br. złożono ponad 350 takich wniosków, z czego ok. 170 drogą elektroniczną.

Niestety sporo wniosków złożonych przez Internet ma
ich przyjęcie. W przypadku składanfa
wniosku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej błędy są
od razu wyłapywane i korygowane na miejscu. Jak dotychczas składanie wniosków odbywa się na bieżąco bez kolejek.
Jak poprawnie wypełnić wniosek „Rodzina 500 plus"
i nie popełnić błędów? Najczęstsze uchybienia to brak wskazania wspóhnałżonka w składzie rodziny, niekompletne dane
teleadresowe wnioskodawcy, brak wskazania pierwszego
dziecka w składzie rodziny, w przypadku wnioskowania
o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgadza się z adresem organu
błędy uniemożliwiające

właściwego.

rozpatrzone muszą z nich zostać usunięte błędy. Dlatego rodzice lub opiekunowie, którzy
źle wypełnili wniosek są proszeni o naniesienie poprawek. To
dlatego tak ważne jest podarue we wniosku e-maila, wówczas
korekta ewentualnych błędów jest zdecydowanie szybsza.
Jeśli sami zauważymy błędy można także, nie czekając na
informację z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, złożyć
raz jeszcze poprawny wruosek online. We wniosku warto też
podać numer telefonu kontaktowego mimo, że nie jest to konieczne. W przypadku wystąpienia błędów, urzędnicy będą
mogli szybko skontaktować się z wnioskodawcą.
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (do 1 lipca br.), rodzice otrzymają wyrównanie wstecz.
Aby wnioski

mogły zostać

W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od
miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu bę
dzie można dołączyć w dowolnym momencie.
Aby ułatwić mieszkańcom Puszczykowa składanie wniosków do końca czerwca br. MOPS wydłuża czas pracy stanowiska, gdzie będą przyjmowane wnioski.
W miesiącach : kwiecień, maj i czerwiec, w poniedział
ki będzie można złożyć wnioski w godz. 8.00- 18.00 (z wyjątkiem 2 maja br, kiedy MOPS będzie czynny do godz.
16.00), a w środy w godz. 7.30-18.00. W pozostałe dni tygodnia można je składać 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 połączerue jest zgodna z taryfą operatora.
W województwie wielkopolskim infonnacje można uzyskać pod nr tel: 61 854 11 77.
red

Burmistrz Miasta Puszczykowa ogłasza wykaz budynków przeznaczonych do oddania

w najem na okres do 3 lat, w Puszczykowie przy ul. Przecznica. Ww. wykaz dostępny
jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.puszczykowo.pl.
30
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INFORMACJE

BIEGOWA MARCOWA NIEDZIELA
iedziela przyniosła spore powody do radości. Jak wspominaliśmy przy okazji Biegu po Ciacho,
imprezy biegowe organizowane w naszym mieście we współpracy z „biegi.wlkp" cieszą się coraz
większą popularnością, a tendencja ta wciąż się utrzymuje.

N

Dowodzi tego III edycja Crossu Marcowe20 . Na
starcie do biegu głównego, tej zdobywającej sobie coraz
szer ze grono zwolenników, imprezy stanęło 61 dzieci
i 322 biegaczy. Dla porównania, na starcie ubiegłorocznej
imprezy zgromadziło się 75 zawodników.
Dzieci tradycyjnie już startowały od godziny 11
na dystansach 200 m (bieg przedszkolaków) oraz 400,
600 i 1000 m.
W samo południe ruszył bieg główny na dystansie
8 km. Trasa biegu, jak zwykle przy imprezach, których
start jest na terenie CAS, przebiegała okolicznymi leśny
mi duktami. Czołówka potrzebowała na przebycie
dwóch czteroki lometrowych pętli niespełna pół godziny.
Ponieważ pogoda była bardzo zimowo-wiosenna,
na mecie czekała na biegaczy ciepła herbata i droż
dżówki dla uzupełnienia kalorii.
CAS/WAG

HARMONOGRAM ROZGRYWEK SPORTOWYCH W RAMACH DNI PUSZCZYKOWA 2016
4 maja - losowanie, pierwsze
mecze
21 maja
21 maja
4 czerwca
4 czerwca
4 czerwca
10/11/12 czerwca, finały 18
czerwca
11 czerwca
11 czerwca
11 czerwca
11/12 czerwca
18 czerwca
18 czerwca
18 czerwca
19 czerwca
26 czerwca

www.puszczykowo.pl

Piłki Nożnej (szkoły

Orlik Jarosławska

Puszczykowska Liga
gimnazja)

Orlik Nowe Osiedle
Orlik Nowe Osiedle, boisko
piaszczyste
Orlik Nowe Osiedle
Orlik Nowe Osiedle, boisko
piaszczyste
Orlik Nowe Osiedle

Olimpiada Przedszkolaka
Siatkówka plażowa dzieci szkól podstawowych (trójki),
gimnazjów (dwójki)
LOSOWANIE - piłka nożna zespołów niezrzeszonych

Korty ziemne Sportoteka, ul.
Kościelna 7

Tenisa ziemny (singiel mężczyzn OPEN, singiel mężczyzn
50+, singiel kobiet, debel mężczyzn 100+, mikst)

Orlik Nowe Osiedle, boisko
piaszczyste
Szkoła Podstawowa nr 2
MOPS
Orlik Nowe Osiedle
Korty ziemne Sportoteka, ul.
Kościelna 7
Gimnazjum nr 1, salka piastyczna BMCAK
CAS Kościelna , boisko wielofunkcyjne
Start CAS

Kościelna

Siatkówka

plażowa

Piłka nożna

Siatkówka

podstawowe,

kobiet OPEN

plażowa mężczyżni

14:00
10:00
17:00
10:00

NESTOR 50+

10:00

OPEN

10:00

niezrzeszonych

10:00
10:00
09:00

Badminton
Szachy
Piłka nożna zespołów

środy

g. 16:00

Tenis ziemny dzieci w kategoriach do 1O lat, do 16 lat
Brydż
Finałowy

10:00
turniej koszykówki PLKosz

10:00

Rajd rowerowy szlakami WPN, zapisy na adres mailowy
cas@puszczykowo.pl do dnia 18 czerwca br.

Parking nad Wartą u wylotu
Zawody wędkarskie
ul. Nowe Osiedle
Zapraszamy na www.caspuszczykowo.pl

11 :00
06:00
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NOWE TWARZE W ANGIE
nowym roku 2016 zajęcia szkoleniowe
w Akademii Tenisowej Angelique Kerber
w Puszczykowie rozpoczęła grupa utalentowanej

W

młodzieży.

Jak mówi prezes Henryk Gawlak z Angie, grupa jest bardzo zróżnicowana pod względem wieku i umiejętności tenisowych, a warunki organizacyjno-szkoleniowe pozwolą im
na doskonalenie abecadła tenisowego oraz poprawę miejsc na
listach klasyfikacyjnych PZT, ITF, WTA. Nowi zawodnicy
Angie to: Katarzyna Kawa - 251 (singiel) i 321 (debel) na
listach WTA; Alicja Szurgot - 05 skrzatka; Bartosz Pilaczyń
ski 00- kadet, 39 na liście PZT; Weronika Ewald 06- skrzatka
- 24 na liście PZT, zwyciężczyni OTK Krasnalek (singiel,
debel); Julia Oczachowska 00- kadetka, MP kadetek (złoto
singiel), MP Juniorek (singiel srebro, debel złoto); Matylda
Buryło 04 - skrzatka 7lna liście PZT.
Nie należy zapominać o "starych" zawodniczkach puszczykowskiej AT Angie. Angelique Kerber to wszak aktualna

trzecia rakieta świata, Anastasyia Shoshyna zajmuje 746 (singiel) i 798 (debel) a Olga Brózda 94l(singiel) i 784 (debel).

red

NASTIA PUNKTUJE W EGIPCIE I KATOWICACH
ardzo udanie występy w dwóch turniejach FUTURES 10.000$ w Sharm EL Sheikch w Egipcie zanotowała
zawodniczka Akademii Tenisowej Angelique Kerber w Puszczykowie Anastasiya Shoshyna

B

cach, gdzie do głównej drabinki dostała się
dzięki dzikiej karcie, otrzymanej od organizatorów. Podopieczna trener Olgi Brózdy w pierwszej rundzie trafiła na poznaniankę Magdę Linette (I 04 pozycja w
światowym rankingu). Po bardzo wyrównanym meczu , szczególnie w drugim secie, gdzie Anastasiya obroniła 6 meczboli
mecz zakończył się zwycięstwem Magdy
6/l, 7/6.
Anastasiya przywiozła z dwóch turniejów w Egipcie 3 punkty singlowe i 7 deblowych , co daje awans o 40 miejsc
w singlu i deblu. Na nowej liście WTA
Anastasiya będzie ok. 700 miejsca w singlu i deblu.
H.G.

Puszczykowianka , podopieczna
trener Olgi Brózdy w pierwszym turnieju, pomimo ambitej gry do ostatniej
piłki odpadła w drugiej rundzie w singlu i deblu. Drugi turniej to już lepsza
gra i oczywiście wyniki. W grze sin- ........~ - ;..,
glowej Anastasyia (740 na liście WTA)
dotarła do ćwierćfinału, gdzie po bardzo wyrównanym meczu przegrała z
turniejową jedynką Anastasyią Komardiną (RUS) 220 na li ście WTA 3/6,5/7.
Jeszcze lepiej Nastia wypadła w deblu,
gdzie ze swoją partnerką Veroniką
Kapshay (UKR) zwyciężyły
w bardzo ładnym stylu.
Kolejne punkty w klasyfikacji
WTA Nastia wywalczyła w Katowi-

BRAWO ADA
Bardzo dobrze zaprezentowała się w turieju OTK Młodziczek
w Gdańsku zawodniczka Akademii Tenisowej Angelique Kerber
w Puszczykowie Ada Krajewska, która w finale singla po bardzo
zaciętym i wyrównanym meczu przegrała z Julią Daszkiewicz
(TKS Arka Gdynia) 7/6, 7/5. W grze podwójnej dotarła do półfinału grając w parze z Zuzanną Smejlis (AT Promasters Szczecin).
Brawo Ada!
HG
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INAUGURACYJNY WIOSENNY RAJD ROWEROWY
obyczaj, w
19 marca grupa rowerzystów
na pierwszy w tym
sobie zadanie odnalezienie wiosny i
zimy na swoje miejsce K roku rajd.
ontynuując ubiegłoroczny

sobotę

Oczywiście stawiając

wyruszyła

odesłanie

czyli do morza.

Krótka, jak na nasze zwyczaje, bo zaledwie piętnastoki
lometrowa trasa, biegła w większości ścieżkami Nadwarciań
skiego Szlaku Rowerowego. Na Przystani Puszczykowo,
gdzie wypadła meta, odbyło się symboliczne topienie marzanny, której przaśną, ekologiczną kukłę wykonała nieoceniona Krysia Jasiczak z córką Marianną.
Było z tym pewne zamieszanie, gdyż zapętlona w wirach
rzeki Pani Zima nie kwapiła się do drogi do Bałtyku. Spełniw
szy obowiązek wobec wiosny spokojnie mogliśmy posilić się
kiełbaskami upieczonymi na ognisku. Żegnając się umówiliśmy się na kolejny rajd 24 kwietnia.
CAS/WAG

ELIMINACJE MIEJSKIE W PIŁCE NOŻNEJ GIMNAZJÓW
7 kwietnia na Orliku przy ulicy Jarosławskiej rozegrano mecz pi/ki nożnej, który mia/ wyłonić szkolę, która będzie
Puszczykowo w półfinałach powiatu. Do rywalizacji stanęły Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2. Tym razem
w meczu padły dwie bramki - obie dla Gimnazjum nr 2, które tym samym wywalczy/o awans, a że młodym zawodnikom
wystarczyło sił na więcej gry- po meczu zostali, wymieszali składy i rozegrali jeszcze mały turniej towarzyski. Zwycięski
zespól wystąpi/ w składzie: Kacper Stelmaszyk, Damian Sołtysiak , Aleks Karpik, Mariusz Zemler, Adam Dec, Patryk
Kapturzak, Kaj Skubiszak, Micha! Stefański , Adam Łukaszewicz, Jakub Skibiński.
CAS
reprezentowała

ZIMOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
12 marca, na Orliku przy ul. Jarosławskiej rozegrano Zimowy Turniej Piłki Nożnej. W rywalizacji wzięły udział cztery
Radni, Stare Puszczykowo oraz Old Boye. Walka o zwycięstwo i podium była bardzo zacięta , lecz
zgodna z zasadami fair play. Uczestnicy wykazali się dużymi umiejętnościami sportowymi i mimo zmęczenia walczyli do
końca. I miejsce zajęli Old Boye, li miejsce Mieszkańcy, Ili miejsce Stare Puszczykowo, IV miejsce Radni. Na zakończe
nie turnieju zawodnicy otrzymali medale i puchary. Na zawodników czeka/a także ciepła zupa i gorąca herbata. SerdeczCAS/AK
nie zapraszamy na Wiosenny Turniej, który odbędzie się w kwietniu.
drużyny: Mieszkańcy,
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GRAND PRIX W TENISIE STOŁOWYM
inał Grand Prix Puszczykowa w tenisie stołowym, podobnie jak poprzednie edycje przyciągnął sporą grupę

F zawodników, w tym - co cieszy najbardziej -

niemałą gromadę młodzieży.

Turniej rozgrywano równolegle na trzech stołach. Tego
dnia tryumfowali: wśród chłopców ze szkół podstawowych
- Cezary Kossakowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie, Julia Sobska z Gimnazjum nr I w Puszczykowie
oraz Mateusz Kozak z Gimnazjum nr 29 w Krzesinach.
W kategorii OPEN kobiet po raz pierwszy wygrała Katarzyna Schmidt z Wir, a wśród mężczyzn również pierwszy
raz Michał Misiewicz z Lubonia.
Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali pamiątkowe medale, koszulki, zaś zwycięzcy nagrody rzeczowe.
Końcowa klasyfikacja Grand Prix:
Szkoły podstawowe (chłopcy)
1. Jakub Taratajcio (SP Wiry) - 36 pkt
2. Cezary Kossakowski (SP I Puszczykowo) - 26 pkt
3. Igor Roszkowski (SP l Puszczykowo) - 16 pkt

Szkoły

gimnazjalne (dziewczęta)
1. Julia Sobska (GIM 1 Puszczykowo) - 20 pkt
2. Weronika Szymańska (GIM l Puszczykowo) - 14 pkt
3. Weronika Szklarska (GIM 1 Puszczykowo) - 8 pkt
Szkoły gimnazjalne (chłopcy)
1. Mateusz Kozak (GIM 29 Krzesiny)- 10 pkt
2. Maciej Owsianny (GIM l Mosina) - 1Opkt
3. Paweł Przybylski (GIM l Mosina) - 8 pkt
OPEN (kobiety)
I. Agata Matla (Puszczykowo) - 24 pkt
2. Elżbieta Sobska (Puszczykowo) - 24 pkt
3. Katarzyna Schmidt (Wiry) - I O pkt
OPEN (mężczyźni)
I. Jacek Mazurek (Puszczykowo) - 38 pkt
2. Tomasz Sobski (Puszczykowo) - J 7 pkt
3. Jakub Matla (Puszczykowo) - 12 pkt CAS/WAG

i

ZAKOŃCZENIE PLPS
9 kwietnia rozegrano ostatnie mecze Puszczykowskiej Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn. Na pierwszym miejscu, z kompletem punktów, uplasował się
zespół Fajnego Kolektywu. W ostatniej kolejce srebro wywalczył zespół Budowlanki, wygrywając
z zespołem MKS Puszczykowo, który zajął trzecie
miejsce. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale
oraz nagrody rzeczowe. Jednak to nie koniec siatkówki. Niebawem ruszają rozgrywki „plażówki" .
Pierwsze mecze już w maju - rozgrywki z okazji Dni
Puszczykowa. Szczegóły na naszym profilu na facebook·u oraz na stronie internetowej caspuszczyCAS/PH
kowo.pl. Zapraszamy.
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BIBLIOTEKA MIEJSKA
iM. M. MusiERowicz
CENTRUM ANIMACJI KULTURY

W PUSZCZYKOWIE
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CENTRUM ANIMACJI SPORTU, UL. KOŚCIELNA 7
12.00-: 16.00
WPROGRAMIE:
OLIMPIADA RODZINNA
DARMOWE DMUCHAŃCE
KONKURSY ZNAGRODAMI
WESOŁA FOTOBUDKA
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