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ROZŚPIEWANE MAŁOLATY
X JUBILEUSZOWY MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI

MAŁOLATA

zkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie już po raz dziesiąty była organizatorem Międzyszkolnego Festiwalu

S Piosenki

Małolata, który odbył się 22 kwietnia 2016 r. Honorowym patronatem Festiwal objął Burmistrz
Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek oraz Starosta Poznański Jan Grabkowski.

Swoją obecnością zaszczycili nas : przewo dnicząca Komjsji
Edukacji, Kultury i Sportu Mał~orzata Szczotka, z-ca burmistrza Puszczykowa Władysław Slisiński, przewodniczący Komi sji Promocji i Rozwoju Regionalnego Starostwa Powi atowego M i rosław Wieloch.
Do rywalizacji stan ęło 12 szkół z Mos iny, Luboni a, Kórn ika, Komornik, Czapur, Krosna, Kros in ka, Szczodrzykowa
i Puszczykowa. Wystąpiło 37 uczestników, którzy zaś piewali
piosenki z repertuaru d z i ec i ęcego i młod z i eżowego.
Uczestnicy festiwa lu prezentowa li ni ezwyk le wysoki poziom artystyczny. Trudne zadanie sta n ę ło przed jury w skła
dzie: Ewa Sykulska - muzyk i wykładowca UAM w Poznaniu,
Danuta Mankiewicz - dyrektor Biblioteki Miejskiej Centrum
Animacj i Kultury, Małgorzata Hempowicz - przew odnicząca
Rady Miasta, Beata Oziemska - nauczyc ie lka muzyki , Michał
Kowalonek - muzyk, kompozytor, gitarzysta i wokalista zespołu Myslovitz.
Oto li sta laureatów:
W kategorii I (klasy O i I):
I mi ejsce - Nata li a Dydymska (SP nr 2 Puszczykowo)
Il mi ejsce - Maja Morawska (SP nr 1 Puszczykowo)
III miejsce - Zofia Borkowska (SP Krosinko)
Wyróżnienie: Zofia Gomuła (SP nr 1 Puszczykowo)
Wyróżn i en i a dodatkowe: Dominika Florek (SP m I Mosina),
Zuzanna Krupecka (SP nr 2 Luboń), Oliwia Kotaś (S P nr 2 Kórnik), Marianna Kaczmarek (SP nr 1 Puszczykowo), Maja Bazan
(SP Komorniki).
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W kategorii I I (klasy I I i I II):

I mi ejsce - Jan Murawa (SP Czapurach)
II mi ejsce - Anna C hwałczy ń ska (SP nr 2 Puszczykowo)
lTl mi ejsce - Aleksandra Rybka (SP nr 2 Kórnik)
Wyróżnienie: Maja Lipska (SP nr I Kórnik)
Wyróżnienia dodatkowe: Patrycja Ogórkiewicz (SP Szczodrzykowo) , Brajan Szajek (SP nr 2 Luboi'1), Wiktoria Gni azdowska (SP nr I Luboń) , Rozalia Frankowska (SP Komorniki)
W kategorii III (klasy IV-VI):
I miejsce - Alicja Kocha ós ka (SP Szczod rzykowo)
II mi ej sce - E mili a Pawlak (SP nr 1 Kó rnik)
III mi ejsce - Martyna Sykulska (SP nr 2 Puszczykowo)
Wyróżnienie: Anna Ga lubiń ska (SP nr 2 Kórnik)
Wyróżni eni a dodatkowe: F ilip Sznura (SP nr 1 Kórn ik),
Julia Galin (SP nr 2 Luboó), Natalia Madajczak (SP Szczodrzykowo), Zofia Ratajczak (SP Czapury), Weronika K upaj (SP
Komorniki).
Zwyci ęzcy otrzymali puchary, nagrody, a wszyscy uczestnicy upominki i dyplomy za ud z i ał.
Se rdeczni e dz i ękuję ks. proboszczow i Romanowi Po ź ni a
kowi za udostępn i e ni e sali ko ncertowej przy kośc i e l e.
Słowa pod z i ękowa ni a za współpracę kieruj ę do pani Agaty
Aku szewskiej oraz pana Tomasza Mazura.
Laurea tom oraz wszystkim uczestn ikom festiwa lu serdeczni e gratuluj ę życząc dalszych sukcesów.

Organizator festiwalu

Miro s ława

Przybylska,
SP nr J Puszczykowo
www.puszczykowo.pl

SAMO

RZĄPI

DNI PUSZCZYKOWA
-BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Jak z pewnością wie już większość puszczykowian, w maju uruchomiono w naszym mieście dodatkową, miejską, bezpłatną linię autobusową nr 695, pozwalającą na wygodne dotarcie z górnego Puszczykowa
do stacji kolejowych, centrum i szpitala (więcej informacji na stl'. 6).
O planach jej uruchomienia pisaliśmy już na łamach Echa Puszczykowa. Po kjlku tygodniach kursowania autobusu chciałbym podzielić się
pierwszymi spostrzeżeniami. Z rozmów z mieszkańcami wiem, że taka
linia była bardzo potrzebna. Teoretycznie wydawać by się mogło, że w
Puszczykowie wszyscy mają samochody i taki autobus będzie woził
przysłowiowe powietrze. Tymczasem od pie1wszego dnia pustych przebiegów nie ma.
Wiemy już, że najw i ęcej puszczykowian korzysta z nowej linii
w tzw. godzinach szczytu, czyli rano i po południu. Wiele osób dojeżdża
nią do szpitala. Starsi mieszkaócy naszego miasta, zwłaszcza z górnego
Puszczykowa tłumaczyli mi, że to dla nich jest bardzo ważne, aby bez
problemów mogli dolneć ze swoich domów do miasta lub szpitala. Wiemy już, że konieczne są niewielkie korekty rozkładu jazdy - sygnalizują to pasażerowie.
Dla przykładu w Szkole Podstawowej nr I lekcje zaczynają się o godz.
7.55, a autobus podjeżdża w pobliże szkoły o 7.53. W związku z czym
uczniowie mają o kilka minut za mało, aby zdążyć na pierwszą lekcję.
Być może dobrym rozwiązaniem będzie zwiększenie liczby kursów
do szpitala, a może nawet uruchomienie dodatkowych kursów w weekendy. Na razie zbieramy dane dotyczące zapełnienia autobusów i czekamy na sugestie pasażerów. Chcemy przez pewien okres obserwować jak
autobusy będą radziły sobie na zaplanowanej trasie. Jeśli sygnały potwierdzające zapotrzebowanie na konkretne zmiany będą się utrzymywały to dokonamy korekt.
W maju ustaliliśmy także ostateczny program Dni Puszczykowa,
które w tym roku będziemy obchodzić za niespełna miesiąc - 18 czerwca. Wykonawcy potwierdzili występy, więc można zaczynać ostateczne
przygotowania. Tradycyjnie na wspólne świętowania zapraszam na teren Centrum Animacj i Sportu. W tym roku scena będzie u tawiona
w innym niż dotychczas miejscu, bo na boisku piłkarskim. Jestem przekonany, że ta zmiana poprawi „logistykę" całego terenu. Przygotowując
program, tradycyjnie, stara l iśmy się ułożyć go tak, aby każdy, niezależ
nie od wieku i zainteresowań, znalazł w nim dla siebie coś ciekawego.
Tego dnia nie zabraknie dobrej muzyki w wykonaniu gwiazd znanych
z ekranów TV i tych, które takimi mogą dopiero zostać. Jestem pewien,
że pod sceną zrobi się tłoczno, kiedy pojawi się na niej Jerzy Kryszak
znany artysta kabaretowy, zespół Wały Jagiellońskie, Piersi czy zespól
śpiewający przeboje ABBY. Jak zwykle możemy liczyć również na naszych najmłodszych wykonawców, uczestniczących w różnych zaję
ciach artystycznych prowadzonych przez Centrum Animacji Kultury.
Dni Puszczykowa to także zmagania sportowe, chociaż tego dnia
odbęda s ię tylko finały zawodów w tenisa, koszykówkę i brydża oraz
www.puszczykowo.pl

uroczystość wręczenia

pucharów zwycięzcom
rozgrywek sportowych, które odbyły się wcześniej, ich hannonogram drukujemy na str. 27.
Oczywiście nie zapomnieliśmy o kulinarnej
stronie tej imprezy, bo przecież Dni Puszczykowa
to święto, a więc wspaniała okazja, aby spotkać
się z przyjaciółmi, porozmawiać i zjeść coś
smacznego.
Ci, którzy dawno nie byli na terenie CAS na
pewno zostaną pozytywnie zaskoczeni zmianami,
jakie tam zaszły. Teraz to miejsce zupełnie nie
przypomina tego, sprzed kilku lat. Wybudowaliśmy tam nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko do boule, siłownię pod chmurką, wytyczyliśmy ścieżki dla spacerowiczów
i rolkarzy, zamontowaliśmy ławki i efektowne
LED-owe oświetlenie. Jest też miejsce do wspólnego grillowania.
Bardzo dobrze prezentuje się także Sportoteka,
czyli kompleks składający się z kilku odkrytych
kortów, nowej bali tenisowej z zapleczem, profesjonalnej i bardzo dobrze wyposażonej siłowni
i restauracji, budowanego terenu do mini-golfa.
Jednym zdaniem CAS to teraz miejsce zarówno dla tych, którzy chcą wypocząć wśród zieleni,
jak i dla tych, którzy chcą tam aktywnie spędzić
wolny czas.
18 czerwca przyjdźmy tu wszyscy, zabierzmy
ze sobą rodziny, znajomych, przyjaciół. Na pewno
nie będziemy się nudzić . Serdecznie zapraszam!
Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa
Echo Puszczykowa

I maj 2016 I EP I 3

UCHWAŁY PODJĘTE

PODCZAS 18. SESJI RADY MIASTA
PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 26.04.2016 R.
UCHWALA NR l 26/l 6NII
w sprawie: zaliczenia do kategorii
dróg gminnych.
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg
gminnych działki nr 2194 i 700/1 poło
żone w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, będące własnością Miasta Puszczykowa.
UCHWALA NR l27/16NII
w sprawie: Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży z terenu M iasta
Puszczykowa.
UZASADNIENIE: Ustawa o samo

rządzie gminnym umożliwia Radzie
Miasta Puszczykowa podejmowanie
uch wał w spraw ie wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młod z i eży w drodze tworzenia programów lokalnych. Na
tej podstawie proponuje s i ę podjęcie
uchwały w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młod z i eży z terenu
Miasta Puszczykowa. Miasto Puszczykowo poprzez wspieran ie zdo ln ych
i pracowitych uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, pomoże im
w uzyskaniu wiedzy i umi ejętno śc i
w procesie rozwoju edukacyjnego. Wy

różniający s i ę wysoką średnią ocen
oraz wybitnymi osiągnięciami uczniowie będ ą w przyszłości wykorzystywać
zdobytą w i edzę, promując przez to M iasto Puszczykowo poza jego granicami:
w województwie, kraju, a nawet na arenie międzynarodowej. Jako jedną z form
wspierania uczniów przewidziano wprowadzenie stypendium za wybitne wyniki
i szczegó lne osiągnięcia w nauce. Jednocześni e będzie ono sta nowić dodatkowy
czynnik motywujący uczniów do dalszej
nauki. Uchwal eni e programu wprowadza moż liwość uchwal enia przez radę
regulaminu przyznawania stypendiów.

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.

PROGRAM RODZINA 500 PLUS
o niemal dwóch miesiącach, składania wniosków w ramach programu Rodzina 500 plus Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Puszczykowie zanotował 606 złożonych dokumentów (380 metodą tradycyjną i 226
drogą elektroniczną - stan na 20.V.2016 r.) . Niestety wśród nich, szczególnie tych złożonych drogą

P

elektroniczną, zdarzają się błędnie wypełnione.

Przypominamy, że wnioski o wypłatę świadczeń w programie Rodzina 500 plus można składać do końca czerwca.
Do programu można będzie jednak dołączyć także w później_
szym terminie. Jednak jeśli wniosek zostanie złożony w c i ągu
pierwszych 3 miesięcy (do I lipca br.), rodzice otrzymają wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach św iadczenie bę
dzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
Wnioski można składać osobiście lub przez Internet.
W przypadku składania wniosku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wszystkie błędy są od razu wyłapywane i korygowane na miejscu. W przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną ewentualna korekta odbywa ię po weryfikacji dokumentu przez urzędników. Żaden wniosek z błędem
nie może być bowiem rozpatrzony. To dlatego tak ważne jest
podanie we wniosku adresu e-ma il - wówczas korekta eweDtualnych błędów jest zdecydowanie szybsza. Jeśli sami zauważymy błędy można także, nie czekając na informację
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, złożyć raz jeszcze
poprawny wniosek online. We wniosku warto też podać
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numer telefonu kontaktowego, mimo że nie jest to konieczne.
Aby ułatwić mieszkar'tcom Puszczykowa składanie wniosków, MOPS do końca czerwca br. wydłuża czas pracy stanowi ska, gdzie b ę dą przyjmowane wnioski.
W miesiącach: kwiecień, maj i czerwiec, w ponied ział
ki można składać wnioski w godz. 8.00 - 18.00, a w ś rod y
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 ni skich 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 ni epeł nosprawn ego.
W Puszczykowie informacje o programie Rod zina
500 plus można uzyskać, dzwoniąc pod bezpośredni numer tel. 61 898 33 35, który jest czynny w godzinach
pracy MOPS.
W województwie wielkopolskim informacje można też
uzyskać pod nr tel: 61 854 11 77.
red
www.puszczykowo.pl

SAMORZĄD!
KWIETNIOWE IMAJOWE POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
13 kwietnia br.
Komisja Rewizyjna
l. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych
organizacji pozarządowych za 2015 rok.

14 kwietnia br.
Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Rady
Miasta Puszczykowa oraz Komisji Promocji
Gminy i Współpracy Samorządowej Rady Miejskiej w Mosinie
Omówienie dotychczasowej współpracy oraz możliwości
podejmowania wspólnych inicjatyw Puszczykowa i Mosiny.

19 kwietnia br.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
l. Ipformacja o rekrutacji do szkół w Puszczykowie.
2. Scieżki i drogi rowerowe - dyskusja z udziałem przed
stawicieli WPN.
3. Aktywna Trójka - dyskusja z udziałem przedstawicieli
WPN.

20 kwietnia br.
Komisja Rewizyjna
I. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji
pozarządowych za 2015 rok.

25 kwietnia br.
Komisja Rozwoju
1. Dyskusja nad dotychczasową działalnością Stowarzy
szenia Gmin Mikroregionu WPN i właściwego reprezentowania interesów Puszczykowa.
2. Dyskusja nad możliwością ściślejszej współpracy
z gminą Komorniki.
3. Dyskusja nad kolejnością obejmowania terenu Puszczykowa miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego.

28 kwietnia br.
Komisja Spraw

Społecznych

I. Analiza rocznego sprawozdania MOPS Karol Majewski, kierownik MOPS-u.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej - omówienie
(Karol Majewski - kierownik MOPS-u).

APR

N

3. Spotkanie z mieszkankami bloku przy ulicy Kraszewskiego w Puszczykowie.

11 maja br.
Komisja Rewizyjna
1. Omówienie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
2. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji
pozarządowych za 2015 rok.

16 maja br.
Komisja Rewizyjna
1. Kontrola rozliczania dotacji dla wybranych organizacji
pozarządowych za 2015 rok - podpisanie protokołu
pokontrolnego.

17 maja br.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
I. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2015.
2. Dni Puszczykowa 2016 - program, ostateczne
ustalenia.
3. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego
- zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjnosportowych,
- wykorzystanie punktu Ekolnfo,
- oferta Centrum Animacji Sportu,
- oferta Centrum Animacji Kultury.

18 maja br.
Komisja Rozwoju
1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej,
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9,
obręb Puszczykowo,
- wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości
położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej
74b, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571 /3,
- wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części niemchomości w rejonie ulic Stroma/Gliniana.

A SESJĘ

Zapraszamy na 19. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 24.05.2016 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej w budynku B Urzędu Miejskiego przy ul. Podleśnej 4. Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta i terminy
dyżurów radnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta: www.puszczykowo.pl. Informacje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lube-mailem : rada@puszczykowo.pl

www.puszczykowo.pl
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AUTOBUS NIEBIESKI PO ULICACH MEGO MIASTA
MKNIE
maja w naszym mieście ruszyła
bezpłatna linia autobusowa
nr 695. Autobusy poruszają się na
trasie, łączącej górne Puszczykowo
z dolnym. W Wielkopolsce
bezpłatna komunikacja miejska
funkcjonuje tylko w Gostyniu
i pilotażowo w Środzie Wlkp.
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O potrzebie uruchomienia dodatkowych kursów komunikacji zbiorowej
mówiło s i ę w Puszczykwoie od dawna.
- Szczególnie zależało nam na skomunikowaniu górnego Puszczykowa
z dolnym. Otrzymywałem dużo sygnałów
od mieszkańców, że takie połączenie jest
oczekiwane. Kolejnym bardzo ważnym
zadaniem, które przed nim stawialiśmy
by/o umożliwienie dotarcia do przystanków autobusowych i kolejowych, na których można przesiąść się do autobusów
linii 642, 643 i 651 lub pociągów jadą
cych do Poznania. Wszyscy radni już
w lutym zagłosowali za uruchomieniem
takiej lin ii - mówi Andrzej Balcerek,
bunnistrz Puszczykowa.
Linia 695 kursuje w dni robocze wykonując 14 kursów dzi ennie. Zgodnie
z wcześ niej szymi założeniami rozkład
jazdy linii 695 jest skorelowany z liniami: 651 - obsługiwaną przez Zarząd
Tran sportu Miejskiego w Poznaniu,
642 i 643 - uruchamianymi przez EKO
RONDO oraz rozkładem jazdy PKP.
Wszystko po to, by rano wysia daj ący na
Rondzie F. Heigelmanna oraz na dworcu
kolejowym mogli bez długiego czekania

prze s ią ść się

na autobus ZTM linii 651
do Poznania. Po
południu ci, którzy wracają do Puszczykowa ze stolicy Wielkopolski pociągiem,
bez czekania mogą wsiąść i dotrzeć ,
głównie do górnego Puszczykowa.
- To bardzo dobry pomysł. Taka linia
była bardzo potrzebna. Jeżdżę nią często
i myślę, że będzie ona coraz bardziej popularna, mimo że w naszym mieście j est
bardzo dużo samochodów - mówi pan
Kazimierz.
Większość kursów odbywa s i ę na
trasie: Jastrzębia, Wspó lna, dworzec kolejowy, Libelta, Piaskowa, Rondo F. Heigelmanna, Konwlłliowa , Pszeniczna,
Krótka, Krzywa, Klasztorna, Studzienna, Kościelna, Pi as kowa , Libelta,
dworze kolejowy, Wspólna, Jastrzębia.
W rozkładzie jazdy zaplanowano równi eż kursy umożliwiające dotarcie do
i ze szpitala. Autobusy jadące tą trasą nie
lub na

pociąg jadący

KORZYSTANIE Z LINII AUTOBUSOWEJ NR 695

JEST

BEZPŁATNE

I NIE WYMAGA POSIADANIA
ŻADNEGO BILETU ANI LEGITYMACJI
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będą jednak wjeżdżały na ul. Wspó ln ą

i Jastrzębią.
- Linia 695 j est obsługiwana przez
częśc io wo nieskopodlogo wy autobus
Iveco Kappa, który ma 15 miejsc siedzą
cych i 20 s tojących. W Puszczykowie
znajdują się dwa identyczne busy. Jeden
obsługuje pasażerów, a drugi pozostaje
w rezerwie, na wypadek awarii - mówi
Łukasz Gałęcki, właściciel firmy BIS
Trans.
B ezpłatna komun ikacja funkcjonuj e
od poniedziałku do piątku. Na uruchomienie i utrzymanie nowej linii autobusowej nr 695 do końca 2017 roku, w kasie Puszczykowa zarezerwowano 338
tys. zł.
- Bezpłatna komunikacja działa zaledwie kilka tygodni. Być może nie wszyscy już o niej wiedzą, a mimo to niektóre
kursy mają już po kilkunastu pasażerów,
co mnie bardzo cieszy. To przeciez najlepszy dowód na to, że ta linia była naprawdę potrzebna - mówi A. Balcerek.
Linia jest finansowana z budżetu
miasta. Osoby, które mają uwagi, co
do rozkładu jazdy i przebiegu trasy
linii 695 proszone są o kontakt pod nr
tel. 61 898 37 37. Ewentua lna korekta
planowana jest od września tego roku.
red
www.puszczykowo.pl

RADĄ MIASTA)

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
kwietnia 2016 roku odbyło się
posiedzenie połączonych komisji z Puszczykowa i Mosiny tj. Komisji
Rozwoju i Komisji Promocji Gminy
i Współpracy Samorządowej . W posiedzeniu brali udział pozostali radni Rady
Miasta Puszczykowo i Rady Miejskiej
Przewodniczący
w Mosinie. W posiedzeniu brali udział
Komisji Rozwoju
Jakub Jan Musiał
burmistrz Miasta Puszczykowa Andrzej
Balcerek i wiceburmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch. Posiedzenie prowadzone było wspólnie przez przewodniczących Komisji radnego Jakuba Jana
Musiała oraz radnego Dominika Michalaka. Tematem posiedzenia było omówienie dotychczasowej współpracy gmin
oraz możliwości podejmowania wspólnych inicjatyw Puszczykowa i Mosiny. Jednym z najważniejszych tematów była
kwestia budowy ścieżek rowerowych. Zwrócono uwagę, że
konieczną inwestycją jest budowa ścieżki wzdłuż drogi do
Rogalina (E43 I) oraz wzdłuż szosy poznańskiej (E430).
Omawiano kwestie związane z planowaną modernizacją
szosy z Mosiny do Poznania i uznano, że konieczna jest
poprawa bezpieczeństwa na trasie. Władze Puszczykowa
przedstawiły plany realizacji hali sportowo-widowiskowej i
zaprosiły mieszkańców Mosiny do korzystania z niej. Podjęto decyzję, że o wszystkich tenninach posiedzenień komisji w obu gminach informowani będą radni z obu gmin.
Stwierdzono także, że niezbędnym warunkiem dalszego
rozwoju obu gmin jest ich ścisła i zgodna współpraca.
W czasie kolejnego posiedzenia Komisji Rozwoju
przedstawiono działalność Mikroregionu WPN w ostatnich
latach. Jak zauważono, organizacja ta nie działa w sposób
prawidłowy. Na stronie internetowej nie pojawiają się prawie w ogóle wpisy i sprawozdania. Stwierdzono, że stowarzyszenie nie działa ze względu na to, że nie ma stałych
pracowników, którzy na bieżąco mogliby zająć się pracą na
rzecz Mikroregionu. Władze miasta przedstawiły zmiany,
jakie mają zostać wprowadzone do statutu organizacji,
dzięki którym prace Mikroregionu mają ruszyć.
Na posiedzeniu Komisji omówiono prace nad objęciem
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
Puszczykowa. Planami objęte są głównie Puszczykowo
i Stare Puszczykowo, bez nich pozostaje Puszczykówko
i Niwka. Stwierdzono, że w celu oclu·ony Starego Puszczykowa, należy przystąpić do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który uniemożliwi niekontrolowaną zabudowę tego rejonu naszego
miasta. Z inicjatywy przewodniczącego Komisji Radnego
Jakuba Jana Musiała na koeljnym posiedzeniu Komisji
Rozwoju zostanie zaopiniowana uchwała o przystąpieniu
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do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu całego Starego Puszczykowa z wyjąt
kiem terenów, dla których miejscowe
plany zostały uchwalone w trakcie trwania obecnej kadencji. Planuje się dokoń
czyć plany dla Puszczykówka, które zoWiceprzewodniczący
stały wywołane w 2009 roku i pochłonęły
Komisji Rozwoju
Maciej Krzyżański
już spore środki z budżetu miasta. Mówiono również o możliwości uchwalenia
mpzp dla Niwki.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o wywoła
nie nowego planu dla terenu przy piekarni przy ulicy Poznańskiej, dzięki czemu można będzie wybudować kawiarnię . Wywołano plan dla terenu na Starym Puszczykowie,
który umożliwi realizację muzeum motoryzacji. Obie inicjatywy są korzystne dla mieszkańców naszego miasta, co
miało decydujący wpływ na decyzję radnych.
Poruszono również temat modernizacji linii kolejowej.
Perony na przystanku kolejowym w Puszczykowie i Puszczykówku zostaną wyłożone kostką granitową. Ustawiona
zostanie mała architektura w kolorze grafitowym, która nawiązuje do dworca letniego w Poznaniu. Jest to sukces, bo
jeszcze kilka miesięcy temu, kolejarze chcieli ustawić małą
architekturę w kolorze niebieskim, a perony na przystanku
Puszczykowo wyłożyć kostką betonową. Udało się również
zmienić kolor ekranów na zielony, co bardziej będzie pasować do charaktem miejscowości. Niestety na apele o zamianę ekranów na przeźroczyste inwestor nie odpowiedział.

Radni omówili możliwe płaszczyzny współpracy z gmiKomorniki, która jest naszym póh10cnym sąsiadem. Padały różne propozycje, jak na przykład budowa nowych
ścieżek. Podjęto prace nad przygotowaniem posiedzenia
wszystkich radnych z obu gmin, analogicznie jak w przypadku spotkania z radnymi z gminy Mosina.
a leży podzielić się retlekcją , iż Puszczykowo jest
zdolne do skutecznego realizowania planu rozwoju miasta
jedynie wspólnie ze znacznie większymi sąsiednimi gminami, takimi jak Mosina i Komorniki.
Posiedzenia komisji odbywają się w sali sesyjnej Urzę
du Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek B.
Wszystkich mieszkańców zainteresowanych tematyką Komisji zapraszamy. Wstęp jest wolny dla każdego.
ną

Jakub Jan Musiał
Komisji Rozwoju
Maciej Krzyżański
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju
Przewodniczący
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KOTKI DWA - PIERWSZY ŻŁOBEK W PUSZCZYKOWIE
pewnością wielu puszczykowian z zaciekawieniem obserwuje postępy budowy u zbiegu ulic Poznańskiej
Podleśnej. Po tym jak na płocie pojawił się banner z informacją o zapisach do żłobka i przedszkola,
wszystko stało się jasne. Od września w tym miejscu będzie działał pierwszy w Puszczykowie i jeden
z nielicznych w okolicy, żłobek o sympatycznej nazwie Kotki Dwa, w tym samym obiekcie będzie działało

Zi

także przedszkole.

Żłobek będzie działał w godzinach 7 - 17. Pomieszczenia
przeznaczone dla najmłodszych są oddzie lone od części,
w której będą przebywać przedszkolaki. Maluchy będą miały
swoją osobną sypialnię i węzeł sanitarny. Placówka nie b ę
dzie korzystała z cateringu, ale uruchomi własną kuchnię oraz
stołówkę. Podopieczni będą mogli korzystać z ogrodu
i placu zabaw, który także zostanie podzielony na część dla
dzieci ze żłobka i z przedszkola. Cały obiekt będzie spełniał
najsurowsze normy sanitarne i przeciwpożarowe dla obiektów użytecznośc i publicznej, posiada wentylację mechanjczną, okna wyposażone w obustronnie bezpieczne szyby, monitoring zewnętrzny, ogrzewanie podłogowe, 6 węzłów sanitarnych. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą prowadzone w maksymalnie 8. osobowych grupach, pod okiem wykwalifikowanych opiekunów. Maluchy będą spędzać czas
bawiąc się i ucząc, poprzez różnorodne formy aktywności wg
metodyki Marii Montessori, ukierunkowane na rozwijanie
umiejętności praktycznych, społecznych i naukę samodzielności.

- Nie zaczęło się od „pomysłu na biznes". To przedsię
wzięcie to raczej naturalny skutek mojego zderzenia Oako
matki) z tradycyjnym systemem pedagogicznym i jego konsekwencjami (zniechęcane do nauki i eksperymentowania, karanie za błędy zamiast wsparcie w poszukiwaniu rozwiązania,
pomijanie rozwijania inteligencji emocjonalnej i kompetencji
społecznych, wrzucanie wszystkich dzieci „ do jednego worka" bez względu na predyspozycje i zainteresowania, ect,
ect.). Od kilku lat z zaciekawieniem przyglądam się rozwojowi w Polsce szkól wszystkich szczebli - stąd moje zainteresowanie alternatywnymi formami edukacji. Edukacji - bo ona ·
zaczyna się od momentu urodzenia, a pierwsze 6 lat w życiu
dziecka są kluczowe - zarówno Jeśli chodzi o rozwój intelektualny, Jak i emocjonalny. Dlatego moje serce skradła p edagogika Marii Montessori (choć nie bezrefleksyjnie!). Przede
wszystkim, za jej naturalne podejście do dzieci i szanowanie
indywidualizmu. Jestem całkowicie przekonana, że źródłem
siły jest budowanie w dzieciach poczucia własnej wartośc i,
wia,y w siebie, a nade wszystko samodz ielności. Uważam, że
należy dać szansę dzieciom podążać swoją drogą i j ednocześnie robiąc wszystko, aby ścieżka ta nie zarosła chwastami
- mów i Monika Błoch-Gołę biowska , pomysłodawczyni
i właścicielka Kotków Dwóch.
W powstającej przy ul. Poznań sk i ej placówce będ zie
funkcjonowało równ i eż niepubliczne przedszkole, realjzujące
podstawę programową MEN według zasad pedagogikj
arii
Montessori . Na razie za wcześnie, aby odpowiedzieć, ile
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dzieci będzie do niego uczęszczało, jednak obiekt został zaprojektowany na stworzenie trzech oddziałów przedszkolnych. Wiadomo już jednak, że duży nacisk będzie kładziony
na naukę języka angielskiego, a także to, że będą w nim reali zowane autorskie projekty. ,, W 303 dni dookoła św i ata"
dzieci co mi esiąc „podróżować" będą do innego państwa , na
inny kontynent, poznając jego kulturą, smaki, obyczaje, faunę
i florą, itp. Podczas „Warsztatów kulinarnych" z szefem kuchni trwających cały rok najmłodsi będą wspólnie piec natural ne i zdrowe pieczywo bez „ulepszaczy", a wypieki będą serwowane na ś niadaniach żłobka i przedszko la. Projekt „Polak
Mały " zapoznaje dzieci z naszym krajem. Zaplanowano też
projekt: ,,Dzieciaki i zwierzaki, czy li cykl s potkań ze zwierzakami" i „Nasze Bazgroły " - wyjątkowe, literackie warsztaty bajkodzieła (efektem będzie elektroniczny autorski tomik
najmłodszyc h z własnoręcznymi ilustracjami). Poza tym planowane są inicjatywy integrujące „kocią społeczność" np .
rodzinne warsztaty kulinarne.
Jak mówi M . Błoch-Gołębiow s ka zdecydowała s ię na
uruchomi enie „Kotków", bo po pro stu lubi przeby wać
z dziećmi , są szczere i uczą czerpać radość z małych rzeczy.
- Cieszę s ię, że już po kilku postach na Facebooku otrzyma/am wiele c iepłych słów. Świadczą o tym, że taka placówka
Jest potrzebna w tej części Wielkopolski - jako alternatywna
do obecnej oferty w Puszczykowie i okolicach - dodaje. - Pomimo, że jak przyznaje „ obiekt z zewnątrz jeszcze nie wyglą
da", to tart jesienią j est jak najbardziej aktualny.
red
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LEKCJE NIEKONIECZNIE W SZKOLNEJ ŁAWCE
Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie
medyczne skierowane do
T specjalistyczne
radycją

stały się

zajęcia

uczniów klas drugich przeprowadzane w Szpitalu im.
prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego w Puszczykowie.

Podczas zajęć, które odbyły się 4 i Il marca 2016 r. , gimnaprowadzili obserwacje, specjalnie dla nich przygotowanych, preparatów mikroskopowych. Dowiedzieli się też jak bada
się materiał pobrany od pacjentów, jak najszybciej zdiagnozować
sepsę i gdzie żyją nużeńce . Dzięki tym zajęciom młodzieży nie
jest już obce funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
oraz droga, jaką przebywa pacjent przyjęty w trybie pilnym. Zostali również zapoznani ze sprzętem medycznym ratującym życie
i diagnozującym stan zdrowia. Uczniowie przeszli szkolenie w
zakresie udzielania pierwszej pomocy. Po raz pierwszy wysłucha
ł i też wykładu pani psycholog z Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej, która podkreśliła, jak ważną rolę na tym oddziale
pełnią wolontariusze. Jak zawsze gimnazjaliści serdecznie dzię
kują Pani Prezes Zarządu Szpitala Ewie Wieji za umożliwienie
udziału w zajęciach, a pracownikom za poświęcony czas.
Natomiast 14 kwietn ia 2016 r. nasi szczególnie uzdolnieni
uczniowie uczestniczyli w Poznańskiej Konferencji Naukowej
,,Studenci medycyny gimnazjalistom", która została zorganizowana przez wykładowców Uniwersytetu Medycznego oraz Studenckie Koło Naukowe. Dzięki wykładowi profesora Wojciecha
Służewskiego dowiedzi eliśmy się, czy medycyna jest tylko zawodem, czy zawodem i powołaniem. Pan profesor podkreśW, że
zawód lekarza wiąże się z wielką odpowiedzialnością i potrzebą
zjaliści

ciągłego kształcenia.

Następnie uczniowie wysłuchali wykładu „Rozwój człowie
ka - cud natury", podczas którego usłyszeli, jak zmienia się budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka od poczęcia do
pierwszego roku życia. Gimnazjalistom została także przedstawiona prezentacja „Pierwsza pomoc, czyli jak zachować się
w nagłych sytuacjach, by uratować życie". Usłyszeli również
o przypadkach, które mogą przydarzyć się każdemu na co dzień.
Ciekawie został omówiony przypadek kliniczny w wykła-

dzie „Praktyka Dr House'a w naszej Klinice". Jak wynikało
z tematu, dowiedzieliśmy się, że lekarz musi być także „detektywem", aby znaleźć sprawcę - chorobę spośród tak wielu podejrzanych. Po wykładach uczniowie zapoznali się ze strukturą
i funkcjonowaniem Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii
Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Udział w konferencji nie tylko przyczynił się do poszerzenia
wiadomośc i dotyczących anatomii czy funkcjonowania ludzkiego organizmu w zdrowiu i chorobie, ale był niepowtarzalną okazją, dzięki której wielu uczniów łatwiej podejmie decyzję o wyborze profilu klasy w liceum, czy nawet zawodu.
Szczególne podziękowania za zaangażowanie i życzliwość
gimnazjaliści kierują do pana Profesora Wojciecha Służewskie
go, a także do wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego, dzięki którym mogli uczestniczyć w tym nieAnna Czombik
codziennym, naukowym wydarzeniu.

BUDOWA SANITARIATÓW W DWÓJCE
Prace związane z budową dodatkowych sanitariatów przy
SP nr 2 przebiegają zgodnie z planem. Budynek został już
zadaszony i ocieplony, wcześniej zamontowano stolarkę
okienną. Od kilku tygodni ekipy wykonawcy pracują wewnątrz
obiektu. Dwukondygnacyjne sanitariaty są dobudowywane do
istniejącej bryły budynku szkoły. Zostały zaprojektowane
głównie z myślą o uczniach najmłodszych klas „dwójki".
W tym samym cyklu inwestycyjnym zostanie także odnowiony
napis Szkoła Podstawowa nr 2 im . Powstańców Wielkopolred
skich , ponieważ na starym pojawiły się zacieki.

www.puszczykowo.pl
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PRZEBUDOWUJĄ KOLEJOWĄ MAGISTRALĘ
owe nawierzchnie na peronach, stylowe ławki,
kosze na śmieci, tablice ogłoszeń - tak wyglądają
przystanki na stacjach kolejowych w Puszczykowie
i Puszczykówki.

N

Wszystko to oczywiśc i e skutek prac przy modernizacji
magistrali kolejowej E59 trwającej na odcinku Kośc i an - Poznań . W naszym mieście ekipy wykonawcy pracują na obu
stacjach, prowadzone są także prace trakcyjne.
Na stacji w Puszczykowie zamontowano już m.in. wiaty,
ławki i inne elementy wyposażenia peronów. Trwają prace
przy budowie przejścia podziemnego. Aby zabepieczyć zabytkową wieżyczkę, z odrestaurowanym dwa lata temu zegarem, została ona zawinieta w całości folią ochronną.
W Puszczykówku zakończono prace na peronie 2, a na
peronie 1 zerwano starą nawierzchnię. W jej miejsce ułożona
zostanie nowa, z drobnej kostki granitowej bardziej pasującej
do stylowego dworca (taka sama jak na peronie 2). Warto
wspomnieć , że stacja w Puszczykówku zdobyła niedawno
2. miejsce w plebiscycie na najpiękniejszy dworzec kolejowy
w Wielkopolsce, ogłoszony przez Gazetę Wyborczą.

W Puszczykowie trwają też intensywne prace związane
z budową drugiego przejścia podziemnego pod torami - na
przedłużeniu ul. Mickiewicza.
red

GRUNWALDZKA I BAŁTYCKA ZAKOŃCZONE
ulic Grunwaldzkiej i Bałtyckiej
Po trwających kilka miesięcy robotach,
wszystko zostało wykonane zgodnie z planem, a inwestycja
odebrana. Ul. Grunwaldzka ma nową nawierzchnię i chodnik
z kostki typu pozbruk na odcinku ok. 260 m. Ul. Bałtycka
została przebudowana na zdecydowanie dłuższym, bo ok.
430 m odcinku - także z chodnikiem . Aby zapewn ić większe
bezpieczeństwo , skrzyżowanie tych ulic zostało
podwyższone, tworząc próg spowalniający ruch . W zakres
prac wchodzi/o także wykonanie studzienek wpustowych. red
Prace

związane

z

budową

zostały zakończone.

SPRZĄTALI

PRZED EGZAMINEM

Kilkadziesiąt

worków śmieci zebrali studenci poznańskiej
AWF (kierunek wychowania fizycznego grup
dyspozycyjnych) z terenów w pobliżu ośrodka Impuls
w Puszczykowie. Jak mówi dr Marek Soko/owski,
prodziekan ds. studenckich i sportu, Wydziału Wychowania
Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji poznańskiej AWF, w akcji
wzięło udział oko/o 30 studentów, zdobywających
w Puszczykowie zaliczenie z przedmiotu surviwal.
Inicjatorem, podchwyconej natychmiast przez studentów
akcji sprzątania tego terenu , by/ Robert Sokół , właściciel
Impulsu i wykładowca zajęć z surwialu, które od zeszłego
roku studenci odbywają właśnie w Puszczykowie. Worki na
śm ieci i ich odbiór zapewni/ Urząd Miejski.
red
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6 OFERT NA UL.

KRĘTĄ

oferentów zgłosiło się do li etapu budowy ulicy
Krętej. Aktualnie trwa weryfikacja wniosków.
Wykonawca wyłoniony w przetargu wybuduje ulicę
Krętą wraz z kanalizacją deszczową oraz siecią
kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy).

6

wycinka drzew. Prace będą
prowadzone na odcinku od ul. Brata Józefa Zapłaty w górę
- w sumie 135 metrów. Po zakończeniu prac ulica ta będzie
pieszojezdnią o szerokości 5 111 z wyróżnieniem części jezdnej i pieszej odrębnymi ko lorami. Opracowanie obejmuje
także budowę zjazdów na posesje. Kręta zyska także odwodnienie - system rozsączający. W tym rozwiązaniu deszczówka z ulicy będzie grawitacyjnie spływała rurami kanalizacyjnymi, gdzie przed ul. Brata J. Zapłaty, będą zakopane bloki
rozsączające (zanim woda trafi do bloków zostanie jeszcze
podczyszczona), z których woda będzie bardzo powoli przeW zakres prac wejdzie

także

dostawała się (rozsączała)

z powrotem do gruntu. Ul. Kręta
zrealizowana zgodnie z zapisami „Rankingu ulic przered.
znaczonych do budowy".

będzie

RUSZYŁA

BUDOWA HALI

Firma Skanska rozpoczęła budowę hali widowiskowosportowej przy SP nr 1 i Gimnazjum nr 1. Pod koniec
kwietnia wykonawca przejął plac budowy i rozpoczął
przygotowania do rozpoczęcia tej największej obecnie
miejskiej inwestycji. Pierwszym etapem prac, po ogrodzeniu
budowy, było wycięcie drzew rosnących na terenie, gdzie
niebawem rozpocznie się właściwa budowa. Kolejnym
etapem będzie rozbiórka istniejącego obiektu. Hala będzie
połączona ze szkołami dwoma odrębnymi łącznikami jeden dla SP nr 1, drugi dla gimnazjum. Obiekt został tak
zaprojektowany, aby mógł pełnić także rolę sali
widowiskowej z około 300 miejscami siedzącymi.
red

ULICA NIWKA STARA Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ
Robót Drogowych Marka Dachtery zakończył już prace
zw iązane z budową ul. Niwka Stara, prowadzone na odcinku
ok. 800 metrów. Do końca maja ul. Niwka Stara zyska
nawierzchnię z betonowej kostki typu pozbruk i na całym
odcinku będzie pieszojezdnią. Zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami z mieszkańcami, na ulicy zamontowano cztery
progi zwaln iające . Podczas realizacji udało się także
zminima lizować wycinkę drzew - po korekcie, konieczna była
wycinka tylko 3, zamiast 16. W ramach tej inwestycji
wykonawca wybudował też kanalizację deszczową , poprawił
geometrię skrzyżowań z drogami bocznymi oraz dostosował
parametry łuków drogi. Ulica została już podłączona do
istniejącej kanalizacji deszczowej. Harmonogram prac
przewidywał ich zakończenie w okresie wakacyjnym, jednak
red
wykonawca wywiązał się z zadania dużo prędzej.
Zakład
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~N FORMACJĘ
WPATRZENI W HORYZONT
18 kwietnia br. Biblioteka Miejska gościła na spotkaniu
państwa Arkę i Jakuba Kubickich . Podczas kolejnej odsłony
cyklu „ Spotkań z ciekawymi ludżmi " wysłuchaliśmy
opowieści o wymarzonej podróży państwa Kubickich przez
wiele miast portowych Europy. W historiach o swoich
wyprawach opowiadali o blaskach i cieniach życia na
pokładzie . Podróżnicy zawitali między innymi do portów
Wioch , Monako, Grecji, Turcji . Państwo Kubiccy przedstawili
swoim słuchaczom świat pełen kontrastów, gdzie obok
urokliwych nadbrzeżnych domów, leniwie spacerujących
turystów, zabytków starożytnego świata oraz blichtru kasyn
i celebrytów można zaraz za zakrętem zobaczyć biedę , ludzi
walczących o przetrwanie, drapieżność współczesnego
świata. Państwo Kubiccy chętnie dzielili się swoimi
spostrzeżeniami oraz doświadczeniami z podróży. BMCAK

ŁZA

ZIEMI

Co robi ć, żeby Ziemia nie płakała nad swoim losem
rzewnymi łzami , mogli dowiedzieć się najmłodsi widzowie
podczas kwietniowego spektaklu dla dzieci „Łza Ziemi"
Teatru Frajda. Nawet najmłodsi m i eszkańcy Puszczykowa
znają się na ekologii i ochron ie środowiska oraz świetnie
wiedzą , jak ważne jest dbanie o naszą planetę .
Przedstawienie w ciekawy i mądry sposób pozwoliło
dzieciom przypomnieć sobie i utrwalić jak nawet najprostsze
czynności są w stanie wpłynąć na środowisko naturalne. Po
zakończonym spektaklu aktorzy chętnie zapoznawali dzieci
z jego głównymi bohaterami: panią Krysią , panem Antonim
oraz sympatyczną dziewczynką Rózią.
BMCAK

ŚLADAMI MŁODEGO ARKADEGO FIEDLERA
13 maja Biblioteka Miejska zapraszała na spotkanie z cyklu
filmowe z Fiedlerami". Widzowie zobaczyli relację
z podróży na Ukrainę z 201 Sr. , odtwarzającą wyprawę
młodego Arkadego Fiedlera i jego przyjaciół z 1924 r. Podróż
z okresu dwudziestolecia międzywojennego była dla
młodego podróżnika wyjątkowa - jej owocem był książkowy
debiut „ Przez wiry i porohy Dniestru". Film „Ukraina" w
reżyserii Sławomira W. Malinowskiego ukazał jak wygląda
Ukraina dziś oraz jak zmieniła się w ciągu tych 92 lat.
BMCAK
Zapraszamy na kolejne spotkania.
„Podróże

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz
Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie
informuje, że w dniach

od 20.06.2016 do 25.06.2016
będzie nieczynna z
księgozbioru

kontroli
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powodu
/skontrum/

Dzień

dziecka w Puszczykowie

29 maja 2016 r. na terenie Centrum Animacji
Sportu, przy ul. Kościelnej 7, świętować będziemy
Dzień dziecka. W programie: Olimpiada rodzinna,
darmowe dmuchańce, konkursy z nagrodami i wesoła fotobudka. Początek godz. 12.00.

www. puszczykow o. pl
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NIEZWYKŁY UKŁAD

TRAWIENNY

Tematy prawidłowego odżywiania, pracy układu pokarmowego
i zdrowego trybu życia są niezwykle często poruszane
w mediach. Na ten temat powstaje coraz więcej publikacji, nic
więc dziwnego, że wykład „Układ trawienny bez tajemnic"
wygłoszony przez pana Michała Stachurskiego zgromadzi! tak
wielu słuchaczy. Na godzinnym spotkaniu prelegent opowiada!
o roli kwasu żołądkowego w procesie trawienia. Podczas
części przeznaczonej na pytania do prowadzącego wywiązała
się ciekawa dyskusja. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty
dla dorosłych, na pewno pojawi się w niej więcej takich
wykładów.
BMCAK

BĄDŹ BEZPIECZNA W WAKAOE

1l

czerwca 2016 r. od godz. 12.00 - warsztaty z samoobrony dla
kobiet w Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz CAK
w Puszczykowie.
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 Miejskiej im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie
oraz pod nr telefonu 61-8-194-649.

PCHLI TARG NA PUSZCZVKOWSKIM RYNKU
oroczny Pchli Targ organizowany przez Radę
Rodziców i uczniów Gimnazjum nr 1
w Puszczykowie ma już w naszym mieście grono
zagorzałych fanów, z niecierpliwością czekających na
to wydarzenie.

C

W tym roku, po raz pierwszy stragany zostały rozstawione na płycie Rynku, który po raz kolejny okazał się bardzo
przydatny dla lokalnej społeczności. Na straganach, jak zwykle po okazyjnych cenach - już od złotówki, można było
„wyłow ić" interesujące artykuły dekoracyjne, przedmioty
gospodarstwa domowego i codziennego użytku , a nawet...
keyboard. Duży wybór mieli również miłośnicy książek. Cał
kowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pored
trzeby uczniów z Gimnazjum nr 1.
WYDAWCA: URZĄD MIEJSKI W PUSZCZVKOWJE; ADRES REDAKCJI: UL. PODLESNA 4. Tel. 6181332 25. 6189837 00. e-mail: um@puszc1ykowo.plwww.puszczykowo.pl;
REDAKTOR NACZELNY: BOGDAN LEWICKI. ccho@puszczykmm.pl: WSPÓŁPRACA: MACIEJ DETil.AFF. AG lESZKA GŁOWACKA-BARTKOWIAK. JOANNA HEJNOWICZ. JANINA
K07..EŃ KA. REMIGIUSZ MITTYCKI. MAGDALENA PLACI ITA. EWA RYBACKA. ALINA STE,\!P'l;fAK. BEATA WITCZAK.
SKI.AD TEKSTÓW, KOREKTA: REDAKCJA. DRUK: 3 I00 EGZ.
Na te!kl'lty czekamy w niepr1.ekmc1.11lnym tenninie do 10 tlnia ka.Wego mie~iąca . Redakcja wtricga ~ie pfU\\'O do od.r:!canin tck..,tów i nninny 1y1ulów dos.tarc?.n.nych ma1crialów.
Anonimów nie publikujemy. Autor 1ek.\tu mn pmwo 1A\trl.CC ~woje dane do wiadomości rccL.il.cji.
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NIEDŁUGO RUSZY BUDOWA STRAŻACKIEJ REMIZY
eszcze w tym roku powinna ruszyć budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.
W budżecie naszego miasta zarezerwowano na ten cel 300 tys. zł, a 100 tys. zł dołoży Starostwo Powiatowe
w Poznaniu.

J

OSP Puszczykowo działa od 19 czerwca 2011 r. Na poswojej działalności ochotnicy nie dysponowali wozem
bojowym. W minionym roku jednostka wzbogaciła się
o nowy, lek.ki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu
Forda Transita, który został kupiony przy wsparciu finansowym Miasta Puszczykowa, w tym roku do tzw. podziału bojowego wszedł kolejny pojazd Volkswagen Transporter Caczątku

ravelle typu SLRr. To właśnie one będą „nocowały" w garaprzy ul. Nadwarciańskiej, gdzie ma swoją siedzibę OSP
Puszczykowo.
W budżecie Miasta na 20 l 6 r. zabezpieczono środki na
budowę remizy. Samorząd Puszczykowa wspierał również
rozmowy OSP Puszczykowo ze starostą o dofinansowanie
inwestycji. - Bardzo sprzyjającą okolicznością był fakt, że
żach

renomowana pracownia architektoniczna państwa Sipil,skich
z Poznania zaoferowała bezpłatne wykonanie części architektonicznej projektu - mówi Andrzej Balcerek, bum1istrz Puszczykowa.
Podstawowym założeniem funkcjonalnym nowego budynku jest usytuowanie w nim dwustanowiskowego garażu
dla wozów bojowych, zaprojektowanego w taki sposób, aby
mogły w nim parkować średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze (powyżej 3,5 tony).
- Projekt budowy remizy strażackiej, a właściwie garażu
z zapleczem magazynowo-socjalnym, byl długo wyczekiwany
i spotkał się z ogromnym entuzjazmem wśród członków OSP
Puszczykowo. Umożliwi to odpowiednie zabezpieczenie posiadanego mienia oraz zwiększy poziom operacyjny działań
gaśniczych w okresie zimowym - mówi Gniewko Niedbała,
prezes OSP Puszczykowo.
Jak tłumaczy prezes G. Niedbała dotychczas, późną jesienią strażacy musieli spuszczać wodę ze zbiornika, aby uniknąć
zniszczenia armatury przez mróz. Po wybudowaniu obiektu,
w części garażowej zimą będzie utrzymywana temperatura
plus 5 st. Celsjusza, co umożliwi parkowanie zatankowanych
wodą samochodów pożarniczych, gotowych do działań.
- Kolejnym, bardzo istotnym elementem dlafunkcjonowaniajednostkijest magazyn. W odpowiednich warunkach przechowywany tu będz ie, posiadany i w przyszłości pozyskany
sprzęt ratowniczy. i wreszcie ostatni element - część socjalna,
w której znajdą się sanitariaty i szatnia - dodaje prezes.
Budowa remizy powinna rozpocząć się jeszcze w tym
roku, a jej odda n ie do użytku zaplanowano na 2017 r. red

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z ALERTOWNIKIEM
Puszczykowie działa Alertownik, czyli bezpłatna aplikacja na komputer, laptop lub smartfon, dzięki
której można otrzymywać bieżące informacje przesyłane przez Urząd Miejski i lokalne instytucje. Co
więcej za pomocą Alertownika można też zgłaszać urzędnikom np. dzikie wysypiska czy awarie.

W

Puszczykowo dołączyło właśnie do samorządów, w których działa Alertownik. Jak działa ta aplikacja? Po pierwsze
każdy, kto ma na swoim smartfonie zainstalowany Alertownik może na bieżąco otrzymywać infonnacje z Urzędu Miejskiego i innych instytucji, które je tam wysyłają np. o za-

mknięciu ulic, objazdach, spóźnieniach autobusów. Z dmgiej
strony pomaga mieszkańcom kilkoma kliknięciami zgłosić
dzikie wysypisko czy niedziałającą latarnię. Powiadomienje
trafia do odpowiedniej instytucji, gdzie urzędnik zatwierdza
zgłoszenie i rozpoczyna proces np. usunięcia awarii.

Z aplikacji Alertownik można korzystać bezpłatnie przez stronę internetową
https://alertownik.pl lub pobrać aplikację ze sklepów google play i app stare za darmo!
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ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI W PUSZCZYKOWIE
o wielkim sukcesie zeszłorocznego Festynu Ekologicznego, również w tym roku Urząd Miejski przy
z Centrum Ekolnfo postanowił zaprosić do Puszczykowa Fundację Arka. Słoneczna, chociaż
wietrzna pogoda, przyciągnęła na Rynek z okazji Światowego Dnia Ziemi (22 kwietnia) prawie 400 uczniów
i przedszkolaków.

P

współpracy

Fundacja przygotowała dla nas ki lka stoisk edukacyjnych,
na których dzieci oraz młodzi eż mogli wzbogacić swoją wied zą dotyczącą eko logii . ,,Rower pomaga" to główn e hasło
towarzyszące tegorocznej imprezie. Dlatego poza problemem
recyklingu oraz niskiej emisji, animatorzy fundacj i starali się
przekazać uczestnikom, j ak wiele korzyści przynosi jazda na
rowerze. B y wzm ocn i ć swój przekaz, podarowali szkołóm
i przedszkolom m ateriały edukacyjne dotyczące akcj i. Oczyw i śc i e, tak samo jak w zeszłym roku, uczn iowie i przedszkolacy przekazali przedstawicielom Fundacji Arka przygotowane wcześni ej listy biorące udzi ał w konkur ie znanej już chyba wszystkim akcji „Listy do Z iemi" .

www.puszczykowo.pl

Kolejnym wydarzeniem organizowanym przy współpracy
Centrum Ekolnfo był przejazd parowozem z okazj i majówki.
Po raz pierwszy mieliś m y okazję u gośc ić grupę, która
pociągiem pod pa rą przybyła do nas z Leszna. Dz i ęki wielkiemu zaa n gażowa niu pana Mateusza Krześ l a ka, który koordynował całe wydarzeni e, s p ęd z ili oni bardzo udany dzień
w Puszczykowie i Wielkopolskim Parku Narodowym. Natomiast mieszkańcy naszego miasta tradycyjnie j u ż wybrali się
na wyc i eczkę do Poznania.
Anna Polaszczyk, Centrum Ekolnfo
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MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY
3 maja br., o godzinie 12, w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie, odprawiona została msza św.
w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. kan. Jan Glapiak. Uroczysty charakter mszy św. podkreślały poczty sztandarowe
wystawione przez puszczykowskie szkoły, Radę Miasta Puszczykowa i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. red

POZNAWALI KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ 2016

1l

maja 2016 roku dzieci z klas 0-111 ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich
udział w konkursie „Poznajemy Kraje Unii Europejskiej 2016".

w Puszczykowie wzięły

W ramach imprezy uczniowie prezentowali piosenki i tań
ce regionalne. Każda klasa przygotowywała także stoisko
z eksponatami związanymi z wylosowanym krajem Unii Europejskiej . Olbrzymią atrakcją okazała się degustacja potraw
regionalnych , która zaraz po obejrzeniu występów towarzyszyła „zwiedzaniu" poszczególnych krajów. Przy og l ąda niu
poszczególnych wystaw, uczniowie zbierali w książeczkach
podróży pieczątki potwierdzające wyprawę do konkretnego

pa11stwa.

Każdy chętny mógł mieć

przystawiane stempelki na
w przygotowan iach odegrali rodzice, którzy
pomogli w przygotowaniu lokalnych s m akołyków, dekoracji
i strojów dla m ałych artystów. To była św i etna lekcja dzięki ,
której uczni ow ie zdobyli wiele ciekawych informacj i o krajach Unii E uropejskiej. Mamy nadz i eję, że ta wiedza zostanie
im na długo w pa mi ęc i.
A. Lewandowska
ręce. Dużą rolę

Stowarzyszenie Puszczykowo - Chateaugiron zaprasza do

współpracy

Wybrany 8 marca br. zarząd Stowarzyszenia Puszczykowo - Chateaugiron rozpoczyna nową dwuletnią kadencję.
Nową przewodniczącą wybrana została Marta Rzepczyńska, wiceprzewodniczącą Hanna Baranowska-Badeja , skarbnikiem Elżbieta Mikołajczyk, sekretarzem Liliana Goika, członkami za rządu : Iwona Przybylska - Rybczyńska i Filip Ryglewicz. Do Komisji Rewizyjnej zosta ły wybrane : Barbara Kotynia - przewodnicząca i Lidia Sobocińska - Bzdęga - zastępca,
Andrzej Nowak - sekretarz. Do Sądu Koleżeńskiego: Krystyna Fiedler, Małgorzata Ornoch -Tabędzka i Halina Liszkowska .
Będziemy, jak zazwyczaj, uczestniczyli w Dniach Puszczykowa i za praszamy Państwa do naszego stoiska. Będ z iemy
stara li się opowiedzieć o naszej działalności . Już 19-letniej!
Przedstawimy propozycje , jakie Stowarzyszenie prtygotowuje na następny rok dla mieszkańców Puszczykowa .
Zapraszamy w imieniu Zarządu , Liliana Goika , sekretarz Stowarzyszenia.
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SUKCES ODYSEI

UMYSŁU

Z GIMNAZJUM NR 2

Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie nie tylko dbamy o wszechstronne wykształcenie naszych uczniów, co
przekłada się na bardzo wysokie wyniki osiągane na egzaminach gimnazjalnych - czego dowodzi jeden
z najlepszych wyników w powiecie poznańskim z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015, ale
również umożliwiamy naszym uczniom realizowanie pasji i rozwijanie różnych umiejętności. Efektem tego
jest wysokie - 5 miejsce w jubileuszowych 25 Finałach Ogólnopolskich Odysei Umysłu.

W

Jan

lwaszkiewicz-Rudoszański,

Jakub Lukowski, Ju lian
a trenerką była pani Beata Durczewska.
Drużyna z Gimnazjum nr 2 stmtowała w problemie zatytułowanym „Nowe życie rzeczy" z zadaniem zaprojektowania, skonstruowan ia i u życ i a wehikułu, którego nap ęd nie
może w ża d en sposób wykorzystywać mechanizmu pedało
wani a. Podczas prezentowanego na sceni e przedstawienia,
pojazd miał odbyć przynarnniej trzy podróże międ zy dwoma
różn ymi ekosystemam i, wymyś l onymi przez drużynę. Z każ
dego z nich miał za brać przedmiot, który uznano tam za niepotrzebny i wyrzucono, następnie - przemieszczając się przez
Strefę Recyklingu - dowolnie ową rzecz przetworzyć, po
czym dostarczyć ją do drugiego ekosystemu, gdzie zostanie
ona użyta ponownie - choć inaczej od swego pierwotnego
zastosowan ia. To nie wszystko. Podróżników na drodze zaskoczył nieplanowany postój, podczas którego musieli zro bić
jakiś dobry uczynek!
Zadanie stanowiło nie lada wyzwanie, jednak okazało się,
że dla Odyseuszy z Gimnazjum nr 2 nie ma rzeczy niemożli 
wych do zaprojektowa ni a, skonstruowania i zagran ia.
Wszystkich c h ętnyc h do obejrzenia przedstawienia i przekonania s i ę, jak sobie poradziliśmy ze wszystkimi wyzwaniami,
i o czym opowiada nasza hi storia - zapraszamy na spektakle,
które zaprezentujemy w trakcie Pikniku Gimnazjum m 2, który od b ędzie s i ę 5 czerwca 20 16 r. w godz. 12.00-15.00, na
terenie naszej szkoły.
Odyseusz - Jakub Lukowski
Zieliń ski,

2-3 kwietnia 2016 r. o db ył s i ę w Gdyni wyjątkowy, jubileuszowy fin a ł ogó lnop o lski Odyse i Umysłu. Dru żyna
z Gimnazjum nr 2 reprezentowała Puszczykowo już po raz
drugi, zajmuj ąc znowu wysoki e mi ejsce.
Odyseusze mu sieli s tawi ć czo ła dwóm typom za dań krótko i długo te rminowemu . Problem długote1111inowy polegał na przygotowa niu ośmiominutowego przedstaw ienia,
w którym mu s i ały zosta ć zawarte elementy ści śle określone
przez twórców konkursu. Pon adto oceni ane było artystyczne
wykonanie całego przedstawienia ora z wybrane przez sa myc h Odyseuszy elementy tak zwanego „sty lu", które wedłu g nich zasług iwały na wyró ż ni eni e. Jeżeli przedstawienie
s pełniało wymagania sędz i ów, mi eśc iło się w czasie i było
ciekawie przygotowa ne, mi ało du że szanse na wysoką punktację . Natomiast probl em krótkoterminowy to tzw. problem
spontani czny. W nim uczniowi e musieli wykazać si ę zdolnośc i a mi improwi zacji i szybkiego podejmowania decyzji ,
a także kreatywnego m yś l e nia , ponieważ mieli jedynie p i ęć
do d z i es i ęc iu minut na rozw i ąza ni e zada ni a, podanego im na
c h w il ę przed odli czaniem.
Odysej a U m ys łu to konkurs stawiający na twórczość
i marzeni a. Zawodnicy pracują cały rok, by dopracować swoje przedstawienia do perfekcj i i ćw i czyć kreatywne my ślenie
i sztukę improwi zacji . W Odysei chodzi również o poznawani e nowyc h lud z i, integ r ację z r ówi eśn i kami . Uczniowie
Gimnazj um nr 2 wyruszy li na finały j u ż po raz drugi w tym
sa mym składzie. Szkołę repreze ntowa li : Kinga Hoffman ,
Katarzyna Ratajczak, Nata lia Zawada, Jakub Babiński,
www.p uszczykowo.pl
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BIBLIOTEKA INSPIRUJE
uż

po raz trzynasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizowało Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
również brała udział w tej akcji. Mamy nadzieję, że zgodnie z tegorocznym hasłem akcji
udało nam się kogoś zainspirować.

J Nasza placówka

Tradycyjnie BMCAK zaprosiła do siebie uczniów klas
pierwszych puszczykowskich szkół podstawowych. Podczas
zajęć, przygotowanych przez bibliotekarzy, dzieci mogły pogłęb i ć swoją wiedzę na temat bibliotek, książek i czytelnictwa.
Uczniowie bezbłędnie rozwiązywali wszystkie zadania, pochwali li się tym, jak pięknie potrafią czytać oraz ile znają baśni. Wszyscy pierwszoklasiści zostali uhonorowani Medalami
Czytelników. Niektórzy zaraz po szkole wracali do biblioteki
z rodzicami, żeby założyć własną kartę biblioteczną i wypoży
czyć kilka książek. Za udział w zajęciach jeszcze raz dzięku
jemy uczniom oraz wychowawcom.
W trakcie Tygodnia Bibliotek odwiedziło nas również kilka
grup wychowanków z okolicznych przedszkoli . Dla Pracowitych Pszczółek przygotowaliśmy niespodziankę na co wtorkowym czytaniu bajek. Historię małego pirata przeczytał Robert
Czerniak - podróżnik, żeglarz, pasjonat wypraw rowerowych
(doroś li mieszkańcy Puszczykowa będą mieli jeszcze okazję
poznać pana Roberta podczas cyklu „Spotkania z ciekawymi
ludźmi") . Grupa starszaków z Bajkowego Wzgórza przywędro
wała do naszej biblioteki na zajęcia, podczas których mogli
dowiedzieć się, co to jest i jak pracuje biblioteka, jak powstaje
ks i ążka, a także przygotować własną zakładkę i książeczkę
z kolorowankami. Z kolei nasza biblioteka wyruszyła na podbój „Czarodziejskiego Zamku" zabierając ze sobą do pomocy
postacie z baśni o Czerwonym Kapturku.
Ciekawym i inspirującym wydarzeniem Tygodnia Bibliotek
były na pewno prezentacje uczniów klas pierwszych i drugich
Gimnazjum nr I w Puszczykowie. Podczas otwartego spotkania, w ramach akcji „Młodzi czytają i opowiadają", młodzież
przedstawiała shichaczom swoje ulubione książki. Przekrój
proponowanych przez prelegentów pozycji i tematów był
ogromny. Począwszy od perypetii rywalizujących ze sobą
uczniów szkoły jeździeckiej, przez losy dzieci mitycznych rodziców, świat magii, fantastycznych istot aż po wizję świata
post-nuklearnego. Jakie były to tytuły? Prosimy spróbować
odgadnąć i oczywiście przyjść do biblioteki je wypożyczyć.
Podczas tegorocznego Tygodnia Bibliotek przygotowaliśmy
dla mieszkańców Puszczykowa aż trzy spotkania autorskie.
Mieliśmy okazję zaprosić do naszej biblioteki Tomasza Szweda, który stworzył cykl książek dla dzieci „Klinika małych
zwierząt w Leśnej Górce". Pisząc swoje książki autor pragnął
przybliżyć dzieciom świat medycyny. Można w nich poznać
lekarzy o najróżniejszych specjalnościach , każdego pod postacią mądrego i sympatycznego zwierzęcia. Czytając o perypetiach bohaterów, dowiemy się również wielu ciekawych rzeczy
o otaczającej nas przyrodzie. Warto dodać, że nasz gość to psychoterapeuta dziecięcy pracujący dla Kliniki „Budzik". Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję posłuchać fragmentów
książki czytanej przez autora, wcielić się w małe niedźwiedzie,
gonić za piórami różnych gatunków ptaków oraz pomuzykowww.pu szczykowo.pl

wać

razem z panem Szwedem, który komponuje i śpiewa piosenki dla dzieci . Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy spotkania, duzi i ci trochę mniejsi, w radosnych nastrojach wrócili
do domów.
Nasza biblioteka zapraszała Czytelników również na spotkanie z autorką książek dla dzieci i młodzieży - Agnieszką
Stelmaszyk. Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej
atmosferze. Pisarka opowiadała o swoich inspiracjach, podróżach oraz dzieciństwie. Dowiedzieliśmy się na przykład , co
było pierwowzorem „Hotelu pod Twarożkiem" , kim jest Łu
kasz z nowej części „Kronik Archeo" oraz, że moneta zagłady,
znana z serii „Klub poszukiwaczy przygód", istniała naprawdę .. . tylko była trochę inna. Najciekawsze w spotkaniu było to,
że mogliśmy posłuchać, jak pisarka opowiada o tym, jak zwykłe , codzienne historie w jej wyobraźni zamieniają się na te
znane czytelnikom z książek. Mieszkańcy Puszczykowa z niemałą przyjemnością mogli poshichać, jak pani Agnieszka Stelmaszyk opowiada o fascynacji twórczością Arkadego Fiedlera.
Ciepłe wspomnienie tego spotkania sprawi na pewno, że nasi
czytelnicy jeszcze chętniej zagłębią się w twórczość pisarki,
tym bardziej, że czeka na nieb w naszej bibliotece jej najnowsza książka „Odyseusze" - powieść przygodowa z elementarni
fantasy dla młodzieży. Książkę opatrzoną autografem podarowała bibliotece księgarnia państwa Piaseckich. Dodamy jeszcze
tylko, że podczas spotkania wręczone zostały nagrody w konkursie plastycznym pt. ,,Biblioteka inspiruje". Nagrodzone prace wykonali Jan Hanćkowiak, Kaja Szwed oraz Krystyna
Szwed. Gratulujemy talentów i zachęcamy do dalszej pracy!
W ofercie biblioteki nie zabrakło spotkania kierowanego do
dorosłych. Gościliśmy w bibliotece panią Tatianę Jewsiejewą
psycholożkę badającą temat migracji, autorkę książki „Słodko
- gorzki smak emigracji". Jest to książka autobiograficzna, ale
jednocześnie podejmuje ona uniwersalne problemy poszukiwania własnej tożsamości, własnego miejsca na świecie. Słuchali
śmy historii pani Tatiany i jej rodziny. Przed wieloma laty pradziadkowie autorki zostali skazani na zsyłkę na Syberię za
udział w Powstaniu Styczniowym. Po kilku pokoleniach dwie
bardzo młode dziewczyny - Tatiana Jewsiejewa i jej starsza siostra - postanawiają wrócić do kraju swoich przodków z odległe
go Krasnojarska. Podczas spotkania mieliśmy okazję wyshichać
fragmentów książki czytanych przez autorkę. Uczestnicy żywio
łowo dyskutowali o doświadczeniach emigracji. Nic w tym
dziwnego, przecież każdy z nas zna kogoś, kto z Polski wyemigrował, przybył tu lub sam miał okazję spróbować smaku emigracji. Nie będziemy zdradzać Państwu losów sióstr, zachęcamy
do przeczytania książki dostępnej w naszej bibliotece.
Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili naszą bibliotekę
podczas Tygodnia Bibliotek i prosimy, by Państwo pamiętali,
że w bibliotece zawsze czeka inspiracja zaklęta w wiele wspaniałych książek.
BMCAK
Echo Puszczykowa
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BEZPIECZNI W POBLIŻU BUDOWY
zieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie uczestniczyły w niecodziennej
lekcji bezpieczeństwa z Tomciem Brygadzistą i Zebrą Drogową.

D

Tomcio Brygadzista, Zebra Drogowa i Babcia Jadzia - to
od nich dzieci z puszczykowskiej Jedynk i dowiedzi ały się,
jak bezpiecznie przejść przez ulicę, dlaczego warto nosić odblaski i z jakimi zagrożeniami wiąże się wejście na plac budowy. Organizatorem akcji edukacyjnej promującej umiej ęt
ność bezpiecznego poruszania się po drodze, zwł aszcza
w pob li żu budowy, była firma Skanska, która rozp oczęła ju ż
budowę nowej ha li widowiskowo-sportowej.
Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej kampanii
społeczno-edukacyjnej Skanska „Bezpieczni w p obli żu budowy".
Bajkowi bohaterowie przedstawienia - Tomcio Brygadzista, Zebra Drogowa i Babcia Jadzia uczy li naj mło d szych ,
jakie są znaki drogowe, jak bezpiecznie po ru szać si ę po drodze i dlaczego dzieci nie powinny wc hodzić na plac budowy.
Na koniec spotkania wszyscy uczni owie otrzymali opaski
odbl askowe.
Dzieci oceniły, że było to bardzo fajne i śm i eszne przedstawienie. Podobała im się Zebra śpi ewaj ąca i rozm aw iaj ąca

z nimi o bezpi eczeństw i e na budowie. Zebra m ówi ła też
o tym, że trzeba nos i ć kaski, że dzieci nie mogą wchodzić na
teren budowy, żeby cegły i beton ni e spa dły na głowę. Za
udzi ał w konkursie dzieci dostały kamizelki.
red

GDZIE CHRZEST TAM NADZIEJA

:....:.mat_

1050. rocznica Chrztu Polski - wielkie wydarzenie!" GDZIE
CHRZEST TAM NADZIEJA" pod tym tytułem odbyło się
spotkanie uczniów w Szkole Podstawowej nr 1
w Puszczykowie . Uczniowie mogli obejrzeć „ Krótką historię
Mieszka I" i przyjęcie przez niego chrztu dla Polski.
Przedstawienie wraz z dziećmi przygotowali nauczyciele
religii i historii. W rolę aktorów wcielili się przedstawiciele klas
Va i Vb . Po obejrzeniu widowiska przyszedł czas na krótkie
podsumowanie. Odpowiadając na pytania przygotowane
przez organizatorów, widownia przytoczyła najważniejsze
informacje związane z wielkim historycznym wydarzeniem
naszego kraju.
Marta Madaj-Malinowska

___/

ODESZLI

Szesz uła Helena
Wilczek Janina
Adamski Zenon
Bojarski Waldemar Fran ciszek
Madajczak Leszek Marian
Blacki Wojciech
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Skibiński

Zygmunt Marian
Andrzej Jerzy
Duczkowski Stefan Wojciech
Fryga Czesława
Malinowska Czesława
Rosiński

data ur.

data zg.

5.Vlll.1928
25.IX.1953
6.Vll.1957
7.Vll.1933
22.Xl.1929

30.IV.2016
1.V.2016
5.V.2016
1O.V.2016
11 .V.2016
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W CZARODZIEJSKIM ZAMKU

ROZWIJAJĄ TALENTY!

Przedszkole Publiczne Czarodziejski Zamek zaprasza dzieci
w wieku przedszkolnym wraz
z opiekunami na bezpłatne zaję
cia, których celem jest wspieranie
dzięcięcych pasji i zainteresowań .
W każdy drugi i czwarty piątek
miesiąca podczas zajęć dzieci pod
opieką wychowawczyń bawią się
sztuką, tworzą

zdrowe smaki oraz
w zajęciach promujemy ruch poprzez sport i taniec.
Zajęcia mogą być formą przygotowania dziecka do pójścia do
przedszkola, jak i ciekawym pomysłem na spędzenie wolnego popołudnia ze starszym dzieckiem.
uczestniczą

Więcej

informacji

można uzyskać

pod numerem telefonu: 605 90 36 44.

DZIEŃ ANGIELSKIEGO W JEDYNCE
Uczymy się od siebie, poznajemy świat, obce języki kulturę
innych narodów. W puszczykowskiej Jedynce za sprawą
ogromnego zaangażowania klas IV, V i VI oraz organizatora ,
pani Magdaleny Durek Dzień Języka Angielskiego upłynął
bardzo ciekawie . Uczniowie zgodnie ze wskazówkami
nauczycielki angielskiego oraz koordynowanej przez nią
pracy w grupach, przeprowadzili dla swoich młodszych
kolegów z klas O - Ili zajęcia kulturowe, przedstawiające gry
i zabawy popularne wśród brytyjskich dzieci. Trud i pasję
jaką włożyli w ten dzień starsi uczniowie, bardzo spodobał
się młodszym koleżankom i kolegom.
Marta Madaj-Malinowska

"li

Klasa z rozszerzonym programem języka angielskiego w Gimnazjum nr 2
W roku szkolnym 2016/2017 w Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie zostaną utworzone dwie klasy pierwsze. W planowanych oddziałach realizowana będzie nauka dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz języka niemieckiego.
W związku z oczekiwaniami, w każdym oddziale zostanie utworzona grupa ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego - do 6 godzin w tygodniu. Pozostałe grupy języka angielskiego będą miały możliwość zwiększenia wymiaru zajęć
o 1 godzinę w tygodniu (4 godziny) - decyzję podejmą rodzice, zaznaczając odpowiednią opcję na karcie rekrutacyjnej.
Dodatkowe godziny będą przeznaczone między innymi na:
- kształcenie i doskonalenie kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej,
- poznawanie kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych (geografia, literatura, historia, symbolika i tradycja
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych),
- tworzenie prac projektowych oraz prezentacji multimedialnych,
- przygotowanie do konkursów i olimpiad językowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
www.puszczykowo.pl
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HISTORIA O TYM, JAK TO NIEGDYŚ
W PUSZCZYKOWIE BYŁ MŁYN I KARCZMA
uszczykowo przez większą część swojej historii było wsią, której dawne centrum znajdowało się nieopodal
wylotu ulicy Studziennej, w zachodniej części ulicy Ogrodowej, Sosnowej i księdza Posadzego. Ponad
osadą znajdował się folwark.

P

Pierwsze wzmianki o Puszczykowie odnotowano w roku zabudowań wchodziło mieszkanie pokryte strzechą, komora
1387, a dotyczyły one konfliktu o miedzę z Wirami. Nazwa z belek, stajnia na 3-4 konie, wolarnia (miejsca przeznaczone
miasta Puszczykowo zmieniała się wraz z upływającym cza- dla wołów) i stodoła przeznaczona dla świń. We wsi działała
sem, i tak w 140 I roku zapisywano ją jako Posczukowo, również karczma, gdzie chłopi mogli napić się różnych napow 1453 roku jako Posczikowo, w 1508 roku jako Pusczuko- jów alkoho lowych. Kmiecie skarżyli się, że w lecie jelenie
wo, w 1574 roku jako Poszczykowo. Istniała również nazwa
łacińska, która brzmiała: villa Poszczikowiensis. Według
miejskiej legendy nazwa Puszczykowo nawiązywała do ptaka
puszczyka, jednakże znacznie bardziej prawdopodobne jest
to, że pochodziła od „poszczuka" czyli chudego człowieka.
Ktoś mógłby zapytać dlaczego mieszkali tam chudzi ludzie,
odpowiedź na nie jest bardzo pragmatyczna. Otóż gleby na
polach puszczykowskich były liche, co skutkowało równie
lichymi plonami, a niedostatek pożywienia znacząco wyszczuplał sylwetki ówczesnych mieszkańców.
Puszczykowo graniczyło z Wirami, Łęczycą, Jarosław
cem, Mosiną, Niwką i Pożegowem. Granice były oznakowane kopcami i kamieniami, które trzeba było regularnie odnawiać. Troską właścicieli Puszczykowa, czyli kapituły poznań
i dziki z lasów pożerały plony, a z imą wilki zjadały bydło.
skiej, było utrzymanie wyraźnego odgraniczenia PuszczykoDzisiejsza Niwka była oddzielną wsią we władan iu szlawa od sąsiadów, gdyż kmiecie z sąsiednich wiosek chcąc checkim o której pierwsze wzmianki można znaleźć w 1302
powiększyć swoje władanie często naruszali oznaczenia
roku. Nazwa wsi wywodziła się od pola, ziemi uprawnej. W
granic, np. zaorywując je. Z takiej praktyki słynni byli lanie- osadzie działał młyn wodny. Na terenie Niwki przez jakiś
cie ze wsi Wiry, którzy w ten sposób doprowadzili do sporu czas funkcjonowało miasto Mosina. Niwka opustoszała już
z właścicielami Puszczykowa.
w XVI wieku i została odbudowana dopiero przez kolonistów
Nad Wartą w Puszczykówku zlokalizowany był młyn niemieckich w czasach nowożytnych.
wodny. Znajdował się on u wylotu ulicy Cyryla Ratajskiego,
W XVIII wieku zaczęła funkcjonować nazwa Puszczyprzy placu z krzyżem. Młyn według relacji lanieci bardzo· kówko na określenie osady koło młyna nad brzegiem Warty.
dobrze działał, ale wymagał częstych napraw. W 1515 roku W 1793 roku w wyniku zaborów Wielkopolska weszła
został zniszczony przez powódź, po czym odbudowano go.
w skład państwa Pruskiego. Układ wsi uległ zmianie podczas
regulacji uwłaszczeniowych w latach dwudziestych XIX wieMłyn utworzono z dwóch kół do mielenia przykrytych dachem. Zabudowania młyńskie składały się z izb bez okien ku, wtedy władze pruskie podzieliły na nowo pola w Puszw dobrym stanie, spichlerza i szopy dla świń. Fundusze na czykowie i Puszczykówku przygotowując grunty dla kolonikonserwacje młyna łożyli kmiecie z Puszczykowa. W 1520 stów niemieckich. Ludność polska została przeniesiona na
roku odbyła si<; wizytacja obiektu. Wizytator nie zastał mły Stare Puszczykowo. Wyznaczono „od linijki" ulicę Poznań
narza w domu, a kmiecie mówili, że jest wyjątkowo niedbały ską, która dzisiaj jest jedną z głównych ulic miasta. Wraz
i każe sobie płacić dużo za przemiał. Twierdzili też, że pod- z przybyciem pierwszych letników pod koniec XIX wieku
czas letniej powodzi oba młyńskie koła nie pracowały i łopat Puszczykowo i Puszczykówko zaczęły zmieniać swój charakki na tylnym kole uległy zniszczeniu, a następnie zostały ter ze wsi rolniczej na miejscowość wycieczkową i willową
częściowo naprawione tak, że w czasie późniejszej powodzi
co ostatecznie zatarło ślady po średniowiecznej historii Puszjedno koło stało jako nieużyteczne. W pozostałych wizyta- czykowa.
cjach często stwierdzano zły stan zabudowań.
Maciej Krzyżański
członek koła historycznego
W Puszczykowie przy końcu ulicy Studziennej funkcjonował dwór wraz z zabudowaniami gospodarczymi. W skład
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Z KRONIKI PZERil
Z w Puszczykowie, z okazji

arząd Oddziału Rejonowego PZERil
„Międzynarodowego

Dnia Inwalidy", zorganizował corocznym zwyczajem
- 13 kwietnia br. w Sali Jana Pawła li przy koście l e
w Puszczykówku, spotkanie swoich członków.

Spotkani e rozpocząło s ię mszą w kościele p.w. św. Józefa
w Puszczykówku . Udział w spotkani u wzięło 96 osób, wśród
nich zaproszeni goście: Sekretarz Miasta - Maciej Dettlaff,
P rzewo dni cząca Rady Miasta - Małgorzata Hempowicz,
Przewodni czący Zarząd u Okręgowego PZERiI w Poznaniu
- Henryk Zywert, oraz ks. Proboszcz - o. Marek Smyk.
Czas spotkania upłynął w mi łej atmosferze, przy kawie
i pysznych ciastkach, sponsorowanych przez Jacka Błaszko 
wiaka właściciel a Pi ekarni-Cukierni w Puszczykowie.
W Polsce obchody „Mi ę d zynarod owego Dnia Inwalidy"
organizowane są od 1959 roku przez Po lski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W maju br. grnpa emerytów wyj ech ała nad morze do Sarbinowa. Życzymy im dobrego wypoczynku i dużo słońca. 22 maja
inna grupa jedzie do Poznania na operetkę „Ks i ężni czka Czar

dasza". Relaksu przy dobrej muzyce nigdy nie jest za dużo.
Bardzo c i ekawą propozycję dl a naszych uzdolnionych
sen iorek z grupy „Rękodzieło", ma Krystyna Fiedler z Pracowni Literackiej Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Zrodził się tam pomysł zaan gażowan ia naszych uzdolnionych seniorek do wspólnego działan i a, zaprezentowania
swoich umiejętności, które mogą się przełożyć na odkrywanie ta lentów. Propozycja dotyczy również tych pań, które do
naszej grupy jeszcze nie weszły, a mają wszelakie zdo lności
i chęci do różnych artystycznych prac ręcznych, jak np. wycinanie, kolorowanie czy szydełkowanie, lub innych fo rm
ekspresj i. Autorka pomysłu , Krystyna Fiedler chciałaby, aby
nasze seniorki wzbogaciły swoimi zdo lnościami i pomysłami
realizowane przez Muzeum widowisko z okresu Młod ej Polski, tworząc i sz ukaj ąc kreatywnych rozwiązań w strojach
tamtej epok.i.
Spotkania odbywałyby si ę w Klubie Seniora, w pierwszej
połowie wrześ n ia br. Termin pierwszego spotkania informacyjnego podamy w letnich numerach „Echa Puszczykowa".
Nina Kubzdela,
Sekretarz Zarządu Oddz. Rejonowego,
PZERil w Puszczykowie

KOMUNIKATY PZERil ZMIANY TERMINÓW I PRZYPOMNIENIA W PLANACH I. PÓŁROCZA 2016 R.
Zmiana terminu:
Wyjazd na pięciodniową wycieczkę: Kraków - Beskid
Sadecki - Zakopane, nastąpi od 19 do 23 września br.
I wpłata - 22 czerwca br.,
li wpłata - 7 września br.
Jest wolny dwuosobowy pokój w Uzdrowisku Dąb
ki, nad morzem! Pobyt od 27 sierpnia do 3 września
2016 r. Zapraszamy. Kontakt 603 322 533.
li. wpłata na wyjazd rehabilitacyjny do Uzdrowiska
Dąbki - 29 czerwiec 2016 r.

www.puszczykow o. pl

Dwa wyjazdy do Teatru Muzycznego na operetkę
Czardasza" - 22 maja oraz 4 czerwca

„ Księżniczka

2016 r.
Udział w Dniach Puszczykowa -18 czerwca 2016 r.
Lipiec i sierpień br. - przerwa wakacyjna dla zarzą
du oddz. rejonowego PZERil w Puszczykowie.
Na czas przerwy wakacyjnej, w sytuacjach awaryjnych, tel. kontaktowy 603 322 533.
Zarząd Oddz. Rejonowego
PZERil w Puszczykowie
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WIOSENNE WĘDKOWANIE
SPŁAWIKOWE

ZAWODY WĘDKARSKIE

W niedzielę 17 kwietnia br. spotkaliśmy się po raz drugi
w tym roku. Tym razem były to zawody z cyklu klasyfikacji
„Wędkarz roku 2016" w dyscyplinie spławikowej. Gdy tylko
zawodnicy wylosowali stanowiska zaczął z wolna popadywać deszcz, który przerodził się w regularne opady. Dawno
w historii zawodów nie mieliśmy tak niesprzyjającej aury,
woda rosła w oczach, wszystko wskazywało na to, że wyniki
zawodów będą kiepskie.
Sygnał, który wybrzmiał po ósmej rano dał znak do nęce
nia. Intensywne opady towarzyszyły nam do końca zawodów,
przez co niektórzy zawodnicy podjęli decyzję o wcześniej-

szym opuszczeniu stanowisk. Krótko po dwunastej zakoń
czyliśmy wędkowanie, deszcz ustał jak na złość i pogoda
stała się znośna. Komisja wagowa w składzie Kazimierz
Anioła i Adam Stefaniak udała się na stanowiska, aby zważyć
wyłowione okazy ryb, które od razu trafiały do wody. Zawodnicy udali się na miejsce zbiórki pod „domki" WPN, tam
otrzymali ciepły poczęstunek i gorące napoje.
Mimo złej aury, rosnącej wody i nieustannie padającego
deszczu pierwsze miejsce z wynikiem 9,930 gr. zajął Marcin
Mizerny, który jest aktualnie na najlepszej drodze do zdobycia tytułu „Wędkarza roku 2016". Tuż za Marcinem na podium stanął Michał Polowczyk z równie imponującym wynikiem 8,760 gr. Trzecie miej sce przypadło Przemysławowi
Stefaniakowi (4,920 gr). Polów łączny
w tym dniu wyniósł 67,02 kg.
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PUSZCZYKOWO

MAJÓWKA NAD ZALEWEM JEŻEWO 2016
W drugą niedzielę maja odbyły się kolejne zawody zaliczane do zmagań o tytuł „Wędkarza Roku 2016" w dyscyplinie spław ikowej. W tym dniu zawodnicy dodatkowo walczyli o tytuł „Spławikowego Mistrza Koła 2016" .
Tradycyjnie autobus wyruszał z Puszczykowa o godzinie
piątej rano. Po losowaniu udaliśmy się na miejsca, aby zacząć
przygotowania do zawodów, majowa aura sprzyjała. Zawody
trwały pięć godziny. Opiekunowie zalewu z Koła Borek
Wielkopolski, zorganizowali ważenie złowionych okazów
oraz poczęstunek dla uczestników zawodów. Kiedy wędkarze
odpoczywali i posilali się po zawodach - gospodarze serwowali pyszne golonki - komisja sędziowska podliczała wyniki.
Po pięciogodzinnym wędkowaniu na pierwszym miejscu
podium stanął Jan Krawczyk z wagą 2,780 gr. (na zdjęciu)
i tym samym zdobył tytuł Mistrza Kola 2016. Drugie miejsce
zajął Michał Polowczyk (2,640 gr.) brąz wywalczył prezes
Koła Przemysław Stefaniak wyławiając 2,460 gr. ryb. Panowie otrzymali kolejno po 100, 80 i 60 pkt. do klasyfikacji rocznej , pamiątkowy dyplom oraz medal okolicznościowy. Po dekoracji prezes Koła Borek Wielkopolski podziękował przybyłym i zaprosił na kolejne zawody, które odbędą się jeszcze
w lipcu tego roku.
Pierwsza dziesiątka w tym dniu:
1. Jan Krawczyk 2,780 - 100 Pkt.
2. Michał Polowczyk 2,640 - 80 Pkt.
3. Przemysław Stefaniak 2,460 - 60 Pkt.
4. Kazimierz Anioła 2,180 - 55 Pkt.
5. Jarosław Stachowiak 2,140 - 50 Pkt.
6. Zbyszko Sobkowiak I, 740 - 45 Pkt.
7. Marcin Mizerny 1,480 - 40 Pkt.
8. Sławomir Wiśniewski 1,400 - 35 Pkt.
9. Krzysztof Brzoski 1,400 - 30 Pkt.
10. Paweł Szczepaniak 1,280 - 25 pkt.

WĘDKARSKI „DZIEŃ DZIECKA 2016"
Zawody spławikowe z okazji Dnia Dziecka 2016, odbędą
5 czerwca 20 16 r. Zbiórka godzina 9:00 na Zakolu Warty
w Puszczykówku. Zapraszamy dzieci do 16 roku życia wraz
z opiekunami. Zapisy uczestników na miejscu zbiórki. Przewidziano liczne atrakcje dla przybyłych zawodników.
się

SPRZEDAŻ ZEZWOLEŃ NA POLÓW

Od dnia 6.05.2016 sp rzedaż zezwo l eń na połów w wodach P.Z.W. odbywać się będzie po uprzednim umówieniu się
ze Skarbnikiem Koła - tel. 664 537 797 (telefon czynny od
poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00). Więcej informcji: http://www.pzw.org.pl/puszczykowo/
Adam Stefaniak
Sekretarz Koła
www.puszczykowo .pl

MISTRZOSTWA W LEKKIEJ ATLETYCE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

1s

kwietnia br. przy sprzyjającej pogodzie odbyły się Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Szkół
Gimnazjalnych. Rywalizacja między szkołami odbywała się na stadionie lekkoatletycznym przy ZS
Puszczykowo. Awans do zawodów powiatowych uzyskało pierwszych czterech zawodników w poszczególnych
konkurencjach.
KOBIETY - 80M PPŁ

KOBIETY SKOK W DAL
1. Zuzanna RUCIŃSKA- ZS Puszczykowo

1. Kaja Wesołowska - ZS Puszczykowo
2. Julia Tomaszewska - ZS Puszczykowo
1 .Jakub Jankowski - ZS Puszczykowo

2. Aleksandra Smoczyk - ZS Puszczykowo
3. Weronika Szklarska - Gimnazjum nr 1
4. Natalia Zawada - Gimnazjum nr 2

KOBIETY - SZTAFETA SZWEDZKA

KOBIETY PCHNIĘCIE KULĄ

1. ZS Puszczykowo (A. Buczkowska, J.
Tomaszewska, E. Olbińska, N. Mrugalska)

1. Katarzyna Rutkowska - ZS Puszczykowo
2. Patrycja Pilawska - ZS Puszczykowo
3. Weronika Wojda - Gimnazjum nr 1
4. Jagoda Zdanowska - Gimnazjum nr 2

MĘŻCZYŹNI -110M PPŁ

MĘŻCZYŹNI - SZTAEFETA 4X100M

1. ZS Puszczykowo (M. Pilawski, B. Karasiń
ski, T. Wożnikiewicz, E. Kuś)

KOBIETY RZUT OSZCZEPEM

MĘŻCZYŹNI - SZTAFETA SZWEDZKA

1. ZS Puszczykowo (J. Jankowski, F.
Tomczak, T. Siejak, A. Szymkowiak)
MĘŻCZYŹNI 2000M

1. Maksymilian Obst - ZS Puszczykowo
2. Jan Potocki - ZS Puszczykowo
KOBIETY - SZTAFETA 4 X 100M

1. ZS Puszczykowo (Z. Rucińska, M. Schutz,
K. Wesołowska, M. Pendowska)

3. SebastainToniński - Gimnazjum nr 2
4. Mikołaj Paisert - Gimnazjum nr 1
KOBIETY 300M

1. Emilia Olbiń ska - ZS Puszczykowo
2. Julia Sobska - Gimnazjum nr 1
3.Anastazja Buczkowska - ZS Puszczykowo
4. Wiktoria Ciechanowska - ZS Puszczykowo

1. Lena Kłosińska - ZS Puszczykowo
2. Zuzanna Remus - ZS Puszczykowo
3. Aleksandra Stachowiak - ZS Puszczykowo
MĘŻCZYŹNI SKOK W DAL

1. Emanuel Kuś - ZS Puszczykowo
2. Tobiasz Wożnikiewicz- ZS Puszczykowo
3. Adam Jackowiak - Gimnazjum nr 1
4. Mariusz Zemler - Gimnazjum nr 2

MĘŻCZYŹNI 300M

1. Artur Szymkowiak - ZS Puszczykowo
2. Filip Tomczak - ZS Puszczykowo
3. Konrad Karpezo - Gimnazjum nr 1
4. Igor Styla - ZS Puszczykowo
KOBIETY 200M PPŁ

1. Monika Schutz - ZS Puszczykowo
2. Julia Ryniewicz - ZS Puszczykowo
MĘŻCZYŹNI - 200M PPŁ
1. Tomasz Siejak - ZS Puszczykowo
2. Piotr Matuszewski - ZS Puszczykowo
KOBIETY 600M

1. Klaudia Kocurek - ZS Puszczykowo

KOBIETY-100M

1. Nikola Mrugalska - ZS Puszczykowo
2.Aleksandra Wietrzyńska - Gimnazjum nr 1
3.Natalia ś l iwińska - Gimnazjum nr 1
4. Wiktoria Bednarska - Gimnazjum nr 2
MĘŻCZYŹNI 1OOM

1. Bartosz Karasiński - ZS Puszczykowo
2. Kamil Andrzejak - ZS Puszczykowo
www.puszczykowo.pl

KOBIETY 1OOOM

MĘŻCZYŹNI RZUT OSZCZEPEM

1. Julia Kaczmarek - ZS Puszczykowo
MĘŻCZYŹNI 1OOOM
1. Tobiasz Rybaczewski - ZS Puszczykowo
2. Jakub Woltman - ZS Puszczykowo
3. Łukasz Ratajczak - ZS Puszczykowo
4. Aleks Karpik - Gimnazjum nr 2

1. Maciej Pilawski - ZS Puszczykowo
2. Kamil Wasilewski - ZS Puszczykowo
3. Bogusz Chrabąszcz - ZS Puszczykowo
4. Jan Namysł - ZS Puszczykowo
MĘŻCZYŹNI PCHNIĘCIE KULĄ
1. Patryk Kostka - ZS Puszczykowo
2. Adam Ziółkowski - ZS Puszczykowo
3. Jakub Dobicki - Gimnazjum nr 2
4. Daniel Bukowski - Gimnazjum nr 1

KOBIETY SKOK WZWYŻ

1. Martyna Pendowska - ZS Puszczykowo
2. Amelia Tężycka - Gimnazjum nr 1
3. Wiktroria Cichowska - ZS Puszczykowo

cas/ak
Echo Puszczykowa
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PUSZCZYKOWSKA LIGA KOSZYKÓWKI
23 kwietnia i 14 maja odbyły się dwa kolejne turnieje
Puszczykowskiej Lig i Koszykówki. Mecze były bardzo
zacięte , ale humory jak zwykle koszykarzom dopisywały. Na
czele tabeli po czterech tu rniejach znajduje się zespół
Gladiatorów (23 punkty), tu ż za nimi uplasował się zespół
Basketball Killaz (19 punktów), a trzecie miejsce zajmuje
Home Team (17 pun któw). Ostatni turniej PLKosz odbędzie
się podczas Dni Puszczykowa - 18 czerwca o godz. 10:00
na boisku wielofun kcyjnym Centrum Animacji Sportu przy
cas/jh
ulicy Kościelnej . Zapraszamy!

DWÓJKA Z „DWÓJKI" DRUGA W POWIECIE
1O maja w Murowanej Goślinie rozegrano Finał Powiatu
Poznańskiego w siatkówce p l ażowej gimnazjów w kategorii
dziewcząt. Wzięło w nim udział 11 zespołów, w tym para z
Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie w składzie: Anna Pachura,
Natalia Zawada . Przy pięknej pogodzie, na dwóch
piaszczystych boiskach rozgrywano mecze systemem
brazylijskim. Nasze dziewczęta rozegrały w sumie pięć
spotkań . W finale , po bardzo emocjonującym meczu zajęły
drugie miejsce, ulegając faworytkom turnieju , parze z
Murowanej Gośliny. Serdecznie gratulujemy zarówno
zawodniczkom, jak i trenerowi - Przemysławowi
Hejnowiczowi.
red

MISTRZOSTWA PUSZCZYKOWA W TENISIE STOŁOWYM
a nami ostatnie w tym sezonie, emocjonujące
rozgrywki tenisistów stołowych. W sobotę, 16
kwietnia odbyły się Ili Otwarte Mistrzostwa
Puszczykowa w tej właśnie dyscyplinie.

Z

Liczna, wyrównana stawka zawodników, znanych ju ż
z rozgrywek Gra nd Prix sprawi ła, że turn iej stał na bardzo
wysokim poziomie. Zwłaszcza rozgrywki finałowe były dl a
uczestników sporym wyzwaniem, a przesądzan ie wyni ków
praktycznie niemożliwe .
Nie do pisała jedynie frekwe ncja młodzieży gimnazjalnej,
co organi zatorzy tłu maczą sobie zbieżnością daty imprezy
z terminem egzaminów gimnazjalnych. A szkoda, bo odrobina wys i łku fizycznego i relaksu to najlepsze antidotum na
przedegzaminacyjny stres.
A tak przedstawia się klasyfikacja turnieju:
Szkoły podstawowe (chłopcy)
1.
Cezary Kossakowski - SP l Puszczykowo
2.
Szymon Rożek - SP ! Puszczykowo
3.
Jakub Sobski - SP l Puszczykowo
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OPEN (kobiety)
I . Ka tarzyna Schmidt - Wiry
2. El żbi eta Sobska - Puszczykowo
OPEN (mężczyźni)
1. Robert Kl abióski - Pozn a ń
2.
M i chał M isiewicz - Lu boń
3.
Jacek Mazurek - Puszczykowo
CAS/WAG
www.puszczykowo .pl

PUCHAR AUSTRALIAN OPEN W ANGIE
Puchar za zwycięstwo w tenisowym turnieju Australian Open, który wywalczyła
Angelique Kerber można było podziwiać w Akademii Tenisowej jej imienia w
Puszczykwie. Jak mówiła podczas konferencji prasowej Angelique Kerber, teraz
skupia się na kolejnych turniejach, czyli starcie w Paryżu, potem na trawiastych
kortach Wimbledonu , a na zakończenie w Nowym Jorku. W tle przygotowań
przewijają się oczywiście Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro, w których
Angelique także wystartuje . Mówiąc o przygotowaniach, druga rakieta kobiecego
tenisa na świecie przypomniała, że przeprowadza je w Puszczykowie.
red

KOLEJNY WIOSENNY RAJD ROWEROWY
24 kwietnia Centrum Animacji Sportu zorganizowało kolejny, wiosenny
rajd rowerowy. Tym razem trasę wytyczono malowniczymi szlakami
wokół Jeziora Góreckiego znajdującego się na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Aktywnym puszczykowianom
humory jak zwykle dopisywały, a na zmęczonych uczestników na
trasie czekał ciepły bigos. Zapraszamy na rajd rowerowy
organizowany z okazji Dni Puszczykowa - 25 czerwca, godz. 11 :00,
start z CAS, ul. Kościelna. cas/jh

HARMONOGRAM ROZGRYWEK SPORTOWYCH W RAMACH DNI PUSZCZYKOWA 2016
piłka nożna zespołów

4 czerwca

Orlik Nowe Osiedle

LOSOWANIE -

4 czerwca

Orlik Nowe Osiedle, boisko
piaszczyste

Siatkówka

4 czerwca

Orlik Nowe Osiedle

Piłka nożna

10/11/12 czerwca,
finały 18 czerwca

Korty ziemne Sportoteka,
ul. Kościelna 7

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

11 czerwca

Orlik Nowe Osiedle, boisko
piaszczyste

Siatkówka

11 czerwca

Szkoła

Podstawowa nr 2

plażowa

niezrzeszonych

kobiet OPEN

10:00

NESTOR 50+

plażowa mężczyźni

17:00

10:00

OPEN

10:00

Badminton

10:00

11 czerwca

MOPS

Szachy

11 /12 czerwca

Orlik Nowe Osiedle

Piłka nożna zespołów

18 czerwca

Korty ziemne Sportoteka,
ul. Kościelna 7

Tenis ziemny dzieci w kategoriach do 1O lat, do 16 lat
zapisy pod nr tel. 618303303

młod. 10
starsz. 12

18 czerwca

Gimnazjum nr 1, salka
plastyczna BMCAK

Brydż

10:00

18 czerwca

CAS Kościelna , boisko wielofunkcyjne

Finałowy

18 czerwca

sala gimnastyczna SP nr 2

Mistrzostwa Puszczykowa w szermierce dzieci i młodzieży

11 :00

19 czerwca

Start CAS

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

11 :00

19 czerwca

Przystań

Spływ kajakowy Radzewice - Puszczykowo. Zgłoszenia na
cas@puszczykowo.pl lub pod nr tel. 666851382. 40 miejsc

12:00
zbiórka

25 czerwca

Start CAS Kościelna

Rajd rowerowy szlakami WPN, zapisy na adres mailowy cas@
puszczykowo.pl do dnia 24 czerwca br.

11 :00

26 czerwca

Parking nad Wartą u wylotu
ul. Nowe Osiedle

Zawody wędkarskie

06:00

Kościelna

Puszczykowo

10:00
niezrzeszonych

09:00

turniej koszykówki PLKosz

10:00

Zapraszamy na www.caspuszczykowo.pl
www.puszczykowo.pl
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AWANS NASTII W RANKINGACH

z węgiersk i ch wojaży turniejowych wróciła zawodniczka
Akademii Tenisowej Angelique Kerber Anastasiya
Shoshyna . Podopieczna Olgi Brózdy brała udział
w trzech turniejach . W pierwszym turnieju Anastasiya
uległa węgierce Luci Nagyminaly 4/6, 5/7, w drugim
dotarła do finału , w którym przegrała z Serbką Dolonc
Vesna 3/6, 5/7. W tym samym turnieju w parze
z Austriaczką Caroline Iłowska uległa w półfinale
ukraińskiemu deblowi Maryna Kolb/Nadiya Kolb 4/6, 5/7.
w trzecim z turniejów Anastasiya uległa Chorwatce Tenie
Luce 0/6, 6/7. Po węgierskich turniejach Nastia
awansowa/a w klasyfikacji WTA: w singlu z 700 na 564 ,
H. G.
a w deblu z 692 na 667.

DWA FINAŁY ADY KRAJEWSKIEJ
Ada Krajewska zawodniczka Akademii Tenisowej
Angelique Kerber Puszczykowo dotarła do finałów singla
i debla ogólnopolskiego turnieju młodziczek rozegranego
na kortach C.T. Sobota . W finałowym pojedynku gry
pojedynczej Ada uległa 4/6, 3/6 Weronice Ejsmont (UKS
RP SPORT Olsztyn). Natomiast w grze deblowej
w parze z Anną Lisa-Kus (K.T. Legia Warszawa)
przegrały po zaciętym pojedynku 2/6, 6/3, 9/11 z deblem
Karolina Mazurek (Tenis 24 Kraków)/Aleksandra Starzyk
H.G
(ULS Krak Tenis) .

PUCHAR WARTY DLA JULII

WERONIKA EWALD W FINALE DEBLA
Na kortach Centrum Tenisowego Sobota odbył się
Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Skrzatek. Bardzo
dobrze w grze deblowej zaprezentowała się zawodniczka
Akademii Tenisowej Angelique Kerber Puszczykowo
Weronika Ewald, która w parze z Aleksandrą Węgrzyn
(UKS RP SPORT Olsztyn) po bardzo zaciętym meczu
przegrały w finale z parą Chyba Julia (UKS KR~K Teni_
s)/
Zuzanna Jeschke (P.T. Ol impia Poznań) w trzecim secie
w tie-breaku 4/6, 6/4, 4/10.
ti.G.
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Na kortach Warty Poznań odbył się Ogólnopolski Turniej
Klasyfikacyjny Juniorek. Bardzo dobrze zaprezentowała
się zawodniczka Akademi i Tenisowej Angel!que Kerber
w Puszczykowie Julia Oczchowska . Podopieczna
trenera Wojciecha Gawlaka zwyciężyła w grze singlowej,
natomiast w deblu w parze z Martą Jaśkiewicz (AZS
Łódź) wywalczyła drugie miejsce. Julia w finale gry
pojedynczej wygrała 6/0, 7/5 z Adrianną Sosnowską
(Winners STJ. Wolniak Łódź} . W fin_ale debla
puszczykowsko-lódzka para po zac i ętym meczu uległa
6/3, 4/6, 8/1 O deblowi Karolina Wiśniewska (KKT
Wrocław)/ Adrianna Sosnowska (Winners ST J. Wolniak
Łódź) .
H.G.

w w w.puszczykowo. pl
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MEDALE ZA FECHTUNEK
hociaż pod wodzą Jarosława Roszaka trenują

C dopiero

niecałe półtora roku już odnoszą duże
sukcesy. Mowa o młodych szermierzach UKS
Muszkieter Mosina, w którym trenują także
uczniowie puszczykowskich szkół.

Bez wątpienia takim sukcesem zakończyły s ię starty
w kwietniowym hrrnieju szpadowym w Tarnowie Podgórnym,
w którym na planszach rywalizowali młodzi szpadziści i szpadzistki z Warszawy, Szczecina, Wadowic, Lubina, Świdnicy,
Tarnowa Podgórnego i oczywiście UKS Muszkieter.
- Najlepszy występ zaliczył Aleksander Paszak (SP nr 1
Puszczykowo), który w kategorii zuch zajął II miej sce. Brą
zowe medale w swoich kategoriach zdoby li Zofia Lachowicz,
Kacper Kaczmarek i Antoni Nieckarz. Kilku innych naszych
zawodników zajęło miejsca w pucharowej „ósemce" - mówi
trener J. Roszak.
Olek równie dobrze walczył w Dżonkowie, koło Zielonej
Góry, gdzie 17 kwietnia br. rozegrany został III Polsko - Niemiecki Tw-njej Szpadowy. W międzynarodowym towarzystwie
w kategotii zuch zajął on bowiem III miejsce i wywalczył brą
zowy medal. Piąte miejsce zajął Antoni Nieckarz, a Aleksandra Lange, Kacper Kaczmarek i Filip Murawski znaleźli się
w finałowej szesnastce. Również w kwietniu szermierze Muszkietera walczyli podczas XVI Międzynarodowego Turnieju
Szermierczego - Rybnik Cup, który zgromadził na starcie 250
zawodników. Tym razem najlepsze wyniki osiągnęła Ola Lange oraz Antoni Nieckarz, startujący w kategorii dzieci ( 13
miejsca). Alek Paszak, tym razem ruestety rue przebił się przez
gęste sito zawodników w eliminacjach grupowych.
Do udanych zaliczyć należy także pierwszy międzynaro--

dowy turniej Nachwuchsturnier der Schuler und B-Jugend
Berliner Ranglistenturnier im Herrendegen und Damendegen
w Berlinie. Najlepszy rezultat osiągnął najmłodszy reprezentant mosińskich szpadzistów Michał Karczewski, zajmując
w swojej kategorii wiekowej drugie miejsce i zdobywając
srebrny medal. Pozostali nasi zawodnicy uczestniczący
w turrueju zajęli odpowiednio: Zofia Lachowicz - 6 miejsce,
Aleksandra Lange - 11 miejsce, Antoni Nieckarz - 5 miejsce, Filip Murawski - 6 miejsce, Aleksander Paszak - 11
miejsce.
red

ZOSIA NA PODIUM
Bardzo dobrze zaprezentowała się na turniejach
reprezentantka Akademii Tenisowej Angelique Kerber
w Puszczykowie Zosia Kromolicka. Podopieczna trenera
Marcina Radwana startując w trzech turniejach w każdym
stawała na podium. W Krakowie (3 maja br.) dotarła do
finałów. W grze singlowej uległa Natalii Łężniak 6/4, 6/0,
a w deblu, w parze z Konstancją Dańko uległy parze Natalia
Łężniak/Milena Rogala (mimo, iż to one zagrywały już pi/kę
meczową). W Poznaniu podczas Mistrzostw Wielkopolski
(9 maja br.) Zosia wywalczy/a 3 miejsce w singlu i 2.
w deblu - w parze z Alyssą Straszewski. Trzeci majowy
turniej, w którym uczestniczy/a Zosia zorganizowano 14-16
maja w Szczecinie. W grupie fina/owej zawodniczka Angie
wygra/a z Barbarą Downar i ostatecznie zajęła trzecie
H. G.
miejsce.

www.puszczykowo.pl
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MISTRZOSTWA PUSZCZYKOWA W BADMINTONIE
ierwsza odsłona Otwartych Mistrzostw Puszczykowa w Badmintonie zgromadziła na starcie 25
zawodników w kilku kategoriach wiekowych.

P

Najbardziej zacięta rywalizacja toczyła się wśród dzieci
klas 1-3 oraz 4-6. W kategorii dziewcząt zwyciężyła Zuza
Nowakowska. Wśród chłopców złoty medal przypadł Szymonowi Kwiecińskiemu, a srebrny Przemkowi Bukowieckiemu.
Trzecie miejsce i brązowy medal wywalczył Tadeusz Janaszek. W kategorii klas 4-6 złoto przypadło Kubie Standarowi,
który w finale pokonał Piotra Nowakowskiego. Trzecie miejsce padło łupem Szymona Bandurskiego.
r
Wśród dziewcząt zwyciężyła Gabrysia
·
Ossowska. W kategoriach gimnazjalistów triumfowali Kuba Kędziora i Weronika Wojda. W kategorii OPEN A zwyciężył Kuba Janaszek pokonując w finale
Pawła Bakuna i trzeciego Mateusza Kę
dziorę. W kategorii OPEN B Kasia Kistowska nie dała szans panom i zdobyła
złoty medal. Drugie miejsce zajął Marek
Kędziora, a trzecie Witek Styła. Po grach
singlowych rozegrano jeszcze turniej deblowy, w którym K.Janaszek/W.Styła
pokonali pary: M. Kędziora/K.K.istowska
i P.Bakun/M.Kędziora. Turniej miał też
aspekt sentymentalny ponieważ był ostatnim rozgryw anym w starej sali gimna-

stycznej, na której niektórzy zawodnicy trenują już ponad
dwadzieścia lat.
Trener sekcji Kuba Janaszek patrzy jednak z dużym optymizmem w przyszłość i podkreśla, że nowa hala znacznie
polepszy warunki trenowania i da możliwości organizacji
Ogólnopolskich Turniejów Badmintona z Mistrzostwami Polski włącznie.
PTS

WOJEWÓDZKI TURNIEJ BADMINTONA

lg

marca odbył się Wojewódzki Turniej Badmintona w ramach Ligi Młodych Talentów. Do Przeźmierowa
przyjechało ponad 50 dzieci z całej Wielkopolski.

PTS Puszczykowo reprezentowało 9 zawodników. Najlepiej spisali się zawodnicy w kategorii U-13, w której Kuba
Standar i Kuba Mikołajczak nie mieli sobie równych i po
fazie grupowej znaleźli się w finale. Lepszy okazał się Kuba
Standar zdobywając złoty medal. Na podium znalazła się
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również

Ma1ysia Leciej, która w kategorii dziewczynek U-11
medal. Dużo emocji dostarczyła kategoria
U-9 najmłodszych chłopców, w której Tadeusz Janaszek zajął
4. miejsce. W turnieju wystartowali jeszcze Przemek Bukowiecki, Alan Czyż, Grzesiu Janaszek, Olek Stein, Gabrysia
Ossowska, którzy po kilku pojedynkach zajęli miejsca
w ćwierćfinale.
W ten sam weekend Mateusz Kędziora razem z reprezentacją województwa wielkopolskiego zdobył brązowy medal
Mistrzostw Polski Województw, które odbyły siey w Głubczy
cach. Mateusz, wraz z drużyną z Wielkopolski, uległ tylko
reprezentacji województwa śląskiego.
W reprezentacji województwa wielkopolskiego w kategorii młodzików zagrał Kajetan Jeziak z PTS-u. Niestety już
w pierwszym meczu trafił na przyszłego zwycięzcę województwo opolskie.
PTS
zdobyła brązowy

www.puszczykowo.pl
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iM. M . Musirnowicz
CENTRUM AN IMACJI KULTURY

"Podróże

II

filmowe z Fiedlerami"

Blblloteka Miejska Im. M. Musierowicz
Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie

zapraszana

NOC BIBLIOTEK
li wydanie krajowe

4 czerwca 2016 r. /sobota/
Blblloteka czynna od godziny 18.00 - 24.00
Szczcg6towy program

dos tępny

na stronie www.bibliotoka.lq.pl oraz naszym facebooku

BM
C:"6I3
10 CZERWCA 2016 r. godz. 17:00
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum An imacji Kultury w Pu szczykowie

RYNEK15
62--040 Puszczykowo

ZAPRASZAMY
WSTĘP

24 czerwca 2016 r. godz. 17:00
RYNEK W PUSZCZYKOWIE

Instrumenty perkusyjna, balafon
Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz
Cen trum Animacji Kultury w Puszczykowie

ul. RYNEK 15
62-040 Puszczykowo
Ws tę p

wolny

WOLNY

1COWA-

17 czerwca 2016 PIĄTEK
Kośdół parafialny pw. Matki Boskiej Wniebowziętej /ul. Kościelna 1, Puszczykowo/
19.30 "Obrazki zwystawy" Modesta Musorgskiego w opracowaniu Agnieszki Duczmal.
Koncei:t.w wykonaniu muzyków Orkiestry Kameralnej Polskiego Rądia Ama deuspod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz, w połączeniu zekspoiycją kopii grafik Wiktora Hartmanna
oraz obrazów Mariusza Kałdowski~o.
1,.i

INSTYTUCJI !UUURY
SAIIOIILIDU WOJI.Wl)OZTWI
WlmOPOLS!l[CO

,.,,_

Kultury
0,

I

N •

KULTURA
[ D OSTĘPNA

a.

POWIAT
POZNANSKI

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dzied:dctwa Narodowego.
Zadanie jest współfinansowane Z':_j.!,.~ków otrzymanych od Powiatu Poznańskiego

_ 18 czerwca 2016 SOBOTA
Centrum Animacji Sportu /ul. Kościelna 7, Puszaykowo/
12.00 - 12.1 O Powitanie
12.10 - 12.15
BRACTWOKURKOWE
12.15 -13.15
Spotkanie z Panią Melodią - piosenki dla dzieci
13.15 - 13.35
Grupa Baletowa pod opieką Margot Lampy-Słabosz
TI.35 - 14.00
Pokaz taneczny dzieci i młodzieży zwarsztatów BMCAK pod opieką Adriana.Rzetelskiego- ~
l-4.00-14.30
Występ finalistów konkursu "Festiwal małolata"
'
14.30 -14.45
Występ Przedszkola "Chatka Kubusia Puchatka " _
15.00 -15.30
Koło wokalnf.AJ<ademii Seniora w Puszczykowie
15.30 - 16,00
Prezentacja Warsztaty - Gitara BMCAK pod opieką Carlosa Ramireza
16.00 - 17.00
SportoweJm.LPuszqykowa - WRĘCZrnlE NAGRÓD SPORTOWYCH _
WIECZÓR GWIAZD
Zabawy interaktywne dla dzieci od godziny 12.00-19.00
17.00 - 18.00
JERZY KRYSZAK
od 14.00
Darmowa__grochówka
18.15-19.45
ZESPÓŁ WAŁY JAGIELLOŃSKIE
20.00- 21.30
ZESPÓŁ PIERSI
22.00 - 23.00- COVER ABBA's SONG
ZABAWA TANEUNA POD GWIAZDAMI

-

19 czerwca 2016 NIEDZIELA
Przystań Puszaykowo

12.00 Spływ kajakowy zokazji Dni Puszczykowa
Trasa: Radzewice - Puszaykowo la~ok. 3 -3,5 h).
Meta · Przystań Puszaykowo.
llóścm1ejsc: 40
Na mecie ogniskoTkielbaskami.
Zapewniamyl1anspo~t-do Radzewi .
Za_p~ od nr tel. 666 851 382 lub
- - na adres mailowy hejnowkz.@puszaykowo.pl
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