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LUDZIE Z PASJĄ- SPOTKA IA
Ekspedycja Amazońska
Śladami Arkadego Fiedlera - 80 lat później

Radosław Fiedler
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NABÓR DO OSP W PUSZCZYKOWIE
ogłasza

Ochotnicza S traż Pożarna w Puszczykowie
nabór dla osób chcących dołączyć do naszej jednostki!

Jeśli lubisz dreszczyk emocji1 interesl!jesz s ię tematyką ratownictwa 1 chcesz pomagać innym1
lubisz aktywnie spędzać czas i d ziałać w zgranym zespole - dołą cz do Nas!

Oferujemy:
podnoszenie wiedzy z zakresu ochrony przec i wpożarowej i ratownictwa,
rozwój s prawności fizycznej poprzez udzi ał w ćw i czeni ach , szko leniach, zawodach i zajęciach sportowyc h,
naukę udzielania pi erwszej pomocy przedmedycznej ,
wykonywan ie zad ań na rzecz ochrony przec iwpoża rowej oraz loka lnej s połecz n ośc i .
Zapraszamy kobiety i m ężczyzn oraz młod z i eż od 3 klasy gimnazj um .
Spotkanie in formacyj ne odbędz i e s i ę w s obotę 1Owrześ ni a 20 16 r. o godz. 11.00
na terenie OSP, który mi eśc i s i ę przy ul. Nadwarciai'l skiej 11 B (obok Eko-Rondo) .
Wi ęcej informacji o naszej d ziałalno ści znajduje się na:
profilu FB - www.facebook.com/OSP.Puszczykowo oraz pod adresem www.puszczykowo.osp.org.pl.
Nabór ma charakter ciągły. Zapraszamy do kontaktu mailowego - osp.puszczykowo c; gmai l. com

i

2

I EP I sierpień 2016 I Echo Puszczykowa

www.puszczykowo .pl

SAMORZADI
•

OBYWATELSKI BUDZET
W PUSZCZYKOWIE
~i~rpnia br. radni jednogło
sme zdecydowalt, że od przyszłego roku w Puszczykowie zostanie
wprowadzony budżet obywatelski (piszemy o nim szerzej na str. 7). Bardzo
mnie cieszy, że Rada była w tej kwestii
jednomyślna, tym bardziej, że byłem
inicjatorem jego powstania. Jestem
przekonany, że mieszkańcy naszego
miasta twórczo podejdą do tego tematu
i już niedługo, do urzędu dotrą pomysły,
które będziemy mogli zrealizować, wła
śnie dzięki uchwaleniu budżetu obywatelskiego. Na l eży jednak pamiętać, że
w przypadku budżetów obywatelskich,
do swojego pomysłu trzeba jeszcze
przekonać mieszkańców, aby w głoso
waniu wybrali właśnie ten.
Przygotowując regulamin budżetu
w naszym mieście zdecydowaliśmy,
aby w zgłaszaniu i głosowaniu mogli
uczestniczyć już 16-latkowie, ponieważ
nasza młodzież ma wspaniałe pomysły
i już jestem ciekawy jakie propozycje
przedstawią. Poza tym, udział w tworzeni u tego budżetu będzie doskonałą
lekcją demokracji.
Budżet obywatelski ma w naszym
kraju za ledwie 5-letnią historię ,
a pierwszym miastem, które go wprowadziło był Sopot. Bardzo dobry odbiór
społeczny jaki towarzyszy tym przedsięwz i ęciom daje niemal pewność, że
także w naszym mieście, ta fomrnła dobrze się przyjmie.
Jak podkreślają samorządowcy
z miast, w których takie budżety już
funkcjonują, inwestycje oraz projekty
nieinwestycyjne realizowane w ten sposób są odzwierciedleniem najpilniejszych potrzeb lokalnej społeczDości.
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Uczestnictwo w tworzeniu budżetu
istotnie wpływa również na integrację
mieszkańców. Wspólne decydowanie
o przeznaczeniu publicznych pieniędzy
zbliża ludzi do siebie, pozwala im poznać nawzajem swoje potrzeby i motywuje do wspólnego działania. Nie moż
na również nie wspomnieć o aspekcie
edukacyjnym - udział w tworzeniu budżetu daje jego twórcom wgląd w proces zarządzania gminą. Dzięki temu
wzrasta świadomość obywatelska i wiedza na temat możliwości , ale i zarazem
ograniczeń władz samorządowych.

Koniec sierpnia to także koniec wakacji. Uczniowie wykorzystali je na wypoczynek przed kolejnym rokiem nauki,
a my na inwestycje i remonty
w naszych placówkach oświatowych .
Największym placem budowy jest oczywiście teren przy Szkole Podstawowej
nr 1 i Gimnazjum nr 1, gdzie powstaje
nowa bala sportowo-widowiskowa. Budynek starej sali został już rozebrany,
a obecnie trwają prace związane z wylewaniem fundamentów.
W sierpniu byłem na placu budowy
i kierownik zapewniał, że prace postę
pują zgodnie z planem. Oznacza to, że
jeśli Die nie stanie na przeszkodzie, już
w końcówce 2017 roku uczniowie będą
mogli korzystać z nowego obiektu. Podczas wakacji ekipy remontowe pracowały również w Szkole Podstawowej
nr 2. Tam zakończyliśmy budowę dodatkowych sanitariatów oraz kolejny etap
wymiany instalacji elektrycznej . Oczywiście we wszystkich szkołach wykonane zostały także mniejsze remonty i prace konserwatorskie a wiele klas zostało
odświeżonych i pomalowanych.

W trakcie budowy nowej hali uczniowie SP I i Gimnazjum nr l w okresie
jesienno-zimowym będą korzystać z sezonowego krytego boiska, które powstanie na terenie odkrytych kortów tenisowych, wchodzących w skład Sportoteki .
Lekcje W-F, jeśli pogoda na to pozwoli,
będą się również odbywały na boisku zewnętrznym przy szkole.
To oczywiście nie wszystkie inwestycje prowadzone w Puszczykowie,
o innych informujemy na kolejnych
stronach Echa Puszczykowa. Zachęcam
wszystkich mieszkańców naszego miasta do śledzenia na bieżąco naszej strony internetowej www.puszczykowo.pl,
profilu na Facebooku, lektury „Echa
Puszczykowa", bo tam znajdziecie najwięcej informacji na temat działań , planowanych szkoleń , imprez i wydarzeń
w naszym mieście.
Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa

Od 1 września br. Straż Miejska w Puszczykowie będzie pracowała wg. następującego harmonogramu:
tygodnie nieparzyste od godziny 7:30 do 15:30, natomiast w tygodnie parzyste od godziny 12:00 do 20:00.

www.puszczykowo.pl
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JADĄ MIASTA
UCHWAŁY PODJĘTE

PODCZAS 21. SESJI RADY MIASTA

UCHWALA NR 140/16NJI
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
§ l. Rada Miasta Puszczykowa wyraża zgodę na nabycie
gruntu, stanowiącego działkę nr 447/3 położoną w obrębie
geodezyjnym Puszczykowo Stare o powierzchni 0,0013 ha
zapisaną w księdze wieczystej nr POlM/0040651 / 1.
Uzasadnienie: Działka nr 447/3 jest użytkowana jako
droga dojazdowa do nieruchomości przyległych do działki nr
450/2, która to jest działką drogową, będącą własnością Miasta Puszczykowa. Wykup działki pozwoli na regulację stanu
faktycznego jakim jest korzystanie przez mieszkańców z dojazdu do ulicy Gołębiej przez działkę 447/3. Cena ustalona
zostanie przez Burmistrza w ramach negocjacji z właścicie
lami nieruchomości w oparciu o opinię rzeczoznawcy mająt
kowego.
UCHWALA NR 141/16/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
§ l. Rada Miasta Puszczykowa wyraża zgodę na nabycie
gruntu stanowiącego działkę nr 1591/2 położoną w obrębie
geodezyjnym Puszczykowo o powierzchni 0,0024 ha zapisaną w księdze wieczystej nr P02P/00056146/3.
Uzasadnienie: Nabycie działki nr 1591/2 pozwoli na budowę bezpiecznego chodnika wzdh1ż ulicy Piaskowej oraz
poprawę bezpieczeństwa wyjazdu z ulicy Świerkowej w ulicę
Piaskową. Dotychczasowy wyjazd utrudniało ogrodzenie
działki nr 1591. W wyniku negocjacji z właścicielem uzyskano zgodę na przesunięcie granicy i ogrodzenie działki nr 159 l
o 1 metr w głąb posesji, przez co uzyskano możliwość wybudowania bezpiecznego chodnika oraz poprawę warunków
widoczności skrzyżowania ulicy Świerkowej z Piaskową.
Cenę za nabycie nieruchomości ustali Burmistrz po przeprowadzeniu negocjacji z właścicielem nieruchomości.
UCHWALANR 142/16NJI
w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Uzasadnienie: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal
ności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 19c ust. l,
jako jedną z form współpracy mieszkańców z samorządem
wprowadziła realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zgodnie z art. 19b ust. I mieszkańcy jednostki
samorządu terytorialnego (bezpośrednio lub za pośrednictwem
organizacji pozarządowych) będą mogli złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania (siedzibę).
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W związku z tym organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego ma obowiązek określenia trybu oraz szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Inicjatywa lokalna
ma stanowić formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania
zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

UCHWALA NR 143/16NII
w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta
Puszczykowa.
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb realizowania
przez Burmistrza Miasta Puszczykowa budżetu obywatelskiego w formie regu laminu budżetu obywatelskiego Miasta
Puszczykowa, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet obywatelski ma charakter cykliczny, powtarzany jest w kolejnych latach.
§ 3. Na realizację budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa przeznacza się środk i finansowe wyodrębn i one
w budżecie lub wieloletniej prognozie finansowej Miasta
Puszczykowa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Puszczykowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopo lskiego.
Uzasadnienie: Rada Miasta Puszczykowa w niniejszej
uchwale określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami miasta Puszczykowo dotyczących budżetu
obywatelskiego. Pod pojęciem budżetu obywatelskiego rozumie się całokształt konsultacji społecznych z mieszkańcami
miasta Puszczykowo, podejmowanych w trybie art. 5a ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gm innym, skutkujących wskazaniem konkretnych projektów realizowanych
w ramach budżetu gminy. Jego realizacja umożliwia mieszkańcom udział w decydowaniu w przeznaczeniu wydatków
lokalnych.
Budżet obywatelski to demokratyczny, otwaity i przejrzysty proces dyskusji , który nie tylko pozwala rozpoznać potrzeby, preferencje i oczekiwania mieszkańców, ale przede
wszystkim angażuje i integruje l okalną społeczność. Proces
konsultacji społecznych zwiększa świadomość obywatelską
oraz wiedzę na temat możliwości i zakresu zadań samorządo
wych. Cykliczne wprowadzenie konsultacji w sprawie budże
tu obywatelskiego pozwoli na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i świadomą partycypację mieszkańców w kształto
waniu rozwoju miasta Puszczykowa.
www.puszczykowo.pl

RADĄ MIASTA!

PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 23 SIERPNIA 2016 R.
UCHWALA NR 144/16NII

UCHWALA NR 145/16NII

w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15NII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15NII z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

Zapraszamy na 22. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 27.09.2016 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

AUTOBUSY LINII 651 W WEEKENDY TAKŻE NOCĄ
Z

arząd

Transportu Miejskiego w Poznaniu uwzględnił wniosek trzech gmin, tj. Lubonia, Mosiny
dotyczący uruchomienia w weekendy autobusu nocnego. W związku z tym
od 1 września br. zostaną uruchomione kursy nocne autobusów linii 651.

i Puszczykowa,

Kursy z piątku na sobotę:
wyjazd z Dębca: o godz. 0:55 i 2:50, przyjazd do Puszczykowa (dworzec kolejowy) o godz. 1:12 i 3:07, przyjazd do
Puszczykówka (dworzec kolejowy) o godz. 1:21 i 3:16.
Powrót do Poznania o godz. 1:49 i 3 :56 z Puszczykówka
oraz 1:58 i 4:05 z Puszczykowa.
Kursy z soboty na niedzielę:
wyjazd z Dębca: o godz. 0:58 i 2:50, przyjazd do Puszczykowa (dworzec kolejowy) o godz. 1: 12 i 3 :07, przyjazd do

Puszczykówka (dworzec kolejowy) o godz. 1:21 i 3:16. Powrót do Poznania o godz. 1:49 i 3:56 z Puszczykówka oraz
l :58 i 4:05 z Puszczykowa.
Powrót do Poznania o godz. 1:49 i 3:56 z Puszczykówka
oraz l :58 i 4:05 z Puszczykowa.
Jednocześnie informujemy, że do przystanku autobusowego Dębiec będzie można dostać się linią autobusową
nr 243, która kursuje z Ronda Kaponiera.
Szczegółowe informacje: http://www.ztm.poznan.pl/

SPRAWDŹ DATĘ WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO
Sprawdź swój dowód osobisty, bo jeśli stracił ważność, to możesz mieć kłopoty. Bez aktualnego dokumentu nie załatwi
my nic w banku i nic nie kupirny na kredyt, a wyrobienie nowego dowodu może trwać nawet cztery tygodnie.
Niewielu z nas pamięta, że plastikowe dowody osobiste, które otrzymaliśmy przed laty, mają
1
swoją datę ważności. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w do- ,
1UcciPo,Po it"t:~...
0 0
wolnej gminie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jego wydanie trwa od 3 do 4
oawod ' ~
~
tygodni, więc warto zawczasu pamiętać o wymianie. Termin ważności znajduje się
'I,:::11.....w prawym dolnym rogu dowodu osobistego. Dowody osobiste posiadające w miejJ"
scu daty ważności wpis „nieoznaczona" nie podlegają wymianie. W nowych dowodach nie ma podanego adresu zameldowanie, koloru oczu, wzrostu oraz podpisu
posiadacza.
www.puszczykowo .pl
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RADA MIASTA

SIERPNIOWI POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
3 sierpnia br.
Komisja Rewizyjna
1. Kontrola inwestycji pn. Modernizacja chodnika na
ul. 3 Maja w Puszczykowie.

10 sierpnia br.
Komisja Rewizyjna

8 sierpnia br.
Komisja Rozwoju
1. Dyskusja nt. możliwości uzyskania przez Miasto Puszczykowo statusu uzdrowiska.
2. Zapoznanie się z aktualnym stanem negocjacji z WPN
w sprawie zakupu terenów m. in. ul. Podleśna, Mickiewicza
bis itd.
3. Dyskusja nad projektem uchwały Rady Miasta dot. regulaminu budżetu obywatelskiego i dokonanie niezbędnych
zmian.
4. Zapoznanie się z aktualnym stanem pracy Stowarzyszenia Mikroregion WPN i dyskusja nad ewentualnym wystąpie
niem Miasta Puszczykowo ze Stowarzyszenia.
5. Dyskusja nad projektem uchwały Rady Miasta dot.
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

9 sierpnia br.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
l. Przedstawienie i omówienie stanu prac przy hali widowiskowo-sportowej.
2. Omówienie dokonanych remontów w szkołach przed
rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017.
3. Strategia Rozwoju Miasta i Promocji Miasta.
4. Sprawy bieżące:
a) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: określenia
zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynaj

ZŁÓŻ WNIOSEK O NAGRODĘ

IED I
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1. Kontrola inwestycji pn. Modernizacja chodnika na
ul. 3 Maja w Puszczykowie.

16 sierpnia br.
Komisja Budżetu
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
• zmian w budżecie,
• zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
• wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki
nr447/3 Puszczykowo Stare),
• wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki
nr 1591/2 Puszczykowo),
• regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa,
• określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej,
• określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawia
nia lub wynajmowania nieruchomości stanowiących wła
sność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata.

Komisja

weryfikująca wnioski o
wyróżnień honorowych

przyznanie

1. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie tytułu honorowego.
2. Sprawy bieżące.

DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

Informujemy, że do 30 września można składać wnioski
o przyznanie nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów
szczególnie uzdolnionych (uczniów szkół podstawowych,
ponadpodstawowych oraz studentów mieszkających na terenie Puszczykowa i reprezentujących Miasto Puszczykowo).
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: dyrektorzy oraz
inne organy szkół i placówek oświatowych, rodzice kandydata lub jego opiekun prawny, stowarzyszenia oraz organizacje,
których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci
i młodzieży.
Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla u~zniów,

6

mowania nieruchomości stanowiących własność Miasta
Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata;
b) wniosek do komisji.

których zainteresowania wykraczają poza programy szkolne
i którzy wykazują się znaczącymi osiągnięciami w nauce,
sporcie, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej oraz zadaniach promujących miasto Puszczykowo.
Wniosek o przyznanie nagrody można otrzymać w Urzę
dzie lub pobrać ze strony: www.puszczykowo.pl.
Wypełnione wnioski należy składać w kancelarii
du Miejskiego, ul. Podleśna 4.
Informacje pod nr tel.: 61 898 37 34,
e-mail: rada@puszczykowo.pl.

Urzę

www.puszczykowo.pl

INFQRMACJEl

PIERWSZY BUDŻET OBYWATELSKI PUSZCZYKOWA
odczas sierpniowej Sesji puszczykowscy radni jednogłośnie przegłosowali uchwalenie budżetu
obywatelskiego, który zacznie obowiązywać od przyszłego roku. Propozycje dotyczące zadań do budżetu
obywatelskiego będą jednak składane jeszcze w bieżącym roku. Radni ustalili w uchwale, że środki budżetu
obywatelskiego wyniosą w przyszłym roku 100.000 zł.

P

CO TO JEST BUDŻET OBYWATELSKI
Mówiąc o budżecie obywatelskim należy mieć na uwadze
wydzieloną część środków budżetu naszego Miasta - w przypadku Puszczykowa jest to 100.000 zł. O tym w jaki sposób
te pieniądze zostaną wydane, zdecydują mieszkańcy,
w trakcie konsultacji społecznych. Celem takiego budżetu
jest aktywizacja mieszkańców i zachęcenie ich do podjęcia
dyskusji o kształtowaniu najbliższego im otoczenia. Z zasady
środki budżetu obywatelskiego służyć mają podnoszeniu jakości życia w naszym mieście. Zgodnie z uchwalonym regulaminem zadania zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego muszą być ogólnodostępne i służyć mieszkańcom
całego Miasta.

ETAPY POWSTAWANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Wdrożenie i realizacja budżetu obywatelskiego w Puszczykowie składa się z następujących etapów:
..,_ kampanii informacyjnej,
..,_ zgłaszania propozycji zadań,
..,_ weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań,
..,_ głosowania,
..,_ monitorowania realizacji przyjętych zadań.
Propozycje zadań może zgłaszać każda osoba mieszkająca
w Puszczykowie, która w dniu jego składania ma ukończone
16 lat. Aby takie zgłoszenie było ważne, musi je poprzeć (podpisać się pod nim) co najmniej 15 mieszkańców, którzy oczywiście także mają ukończone 16 lat. Wzory formularza zgło
szenia, listy poparcia, sposób i miejsce ich udostępnienia oraz
terminy i szczegółowe zasady i tryb składania wypełnionych
formularzy określi Bunnistrz w drodze zarządzenia. Wszystkie
prawidłowo zgłoszone propozycje zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej.
W okresie składania wniosków w Urzędzie Miasta będzie
można uzyskać informacje m.in. o własności gruntów i oszacowaniu kosztów realizacji (zadania mogą być bowiem zrealizowane tylko na gruntach należących do Miasta). Tak zgło
szone propozycje zadań do budżetu obywatelskiego zostaną
sprawdzone przez urzędników, którzy zweryfikują czy speł
niają one warunki formalne i prawne, np. czy proponowane
zadanie nie byłoby realizowane na gruncie prywatnym.
Po zakończeniu weryfikacji wszystkich zgłoszonych
wniosków Burmistrz zawiadomi wnioskodawców o wynikach weryfikacji. W przypadku odrzuconych wniosków
wnioskodawcy zostaną powiadomieni o powodach negatywnej weryfikacji.
Wszystkie wnioski , które pozytywnie przejdą weryfikację
www.puszczykowo .pl

we zmą udział

w głosowaniu, w którym będą mogli wziąć
wszyscy uprawnieni mieszkańcy Puszczykowa.
Dokładne informacje na temat sposobu głosowania zostaną podane w późniejszym terminie. Głosować będzie mógł
każdy mieszkaniec Miasta Puszczykowa, który ukończył 16
lat, a uprawnienie do głosowania bedzie ustalane na podstawie bazy danych osób zameldowanych w Mieście Puszczykowo .
Po zakończeniu głosowania zostanie ustalona lista zadań,
które uzyskały najwięcej punktów (głosów).
Może się okazać, że w danym roku do realizacji zakwalifikuję się kilka zadań. Na budżet obywatelski zarezerwowano
bowiem 100.000 złotych , a zadanie, które uzyska najwięcej
głosów może przecież kosztować np. 30.000 zł. Wówczas
pozostałe 70.000 złotych przejdzie na kolejne zadanie lub
zadania. Może się więc okazać, że w jakimś roku zrealizowane zostanie jedno zadanie za 100.000 zł, a w kolejnym, cztery zadania po 25.000 zł (minimalny koszt zadania przeznaczonego do realizacji wynosi właśnie 25.000 zł) .
Burmistrz sporządzi wykaz zadań, które głosami uprawnionych mieszkańców zostały wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Wykaz zostanie oczywiście
podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie internetowej Miasta oraz w „Echu Puszczykowa" .
WIELE KORZYŚCI
Na internetowym portalu „Masz prawo wiedzieć" można
przeczytać, że wyniki badań prowadzonych w Europie dowodzą, że dzięki uczestnictwu w tworzeniu budżetu obywatelskiego mieszkańcy chętniej włączają się w działania organizacji społecznych. Przedstawiciele władz gminy czy dzielnicy oraz mieszkańcy muszą porozumieć się w kwestii priorytetów budżetowych, co w konsekwencji sprzyja budowie społecznej zgody. Podkreśla się również , że upublicznienie
procesu tworzenia budżetu przyczynia się do większego
zrozumienia dla pracy urzędników i samorządowców. Mieszkańcy mają szansę poznać trudności i przeszkody, jakie napotykają w swojej pracy przedstawiciele władz. Równocześnie wprowadzenie elementów konsultacyjnych do procesu
tworzenia budżetu przyczynia się do zwiększenia odpowiedzialności urzędników. Budżet partycypacyjny daje mo żli
wość przedyskutowania swoich potrzeb osobom z różnych
środowisk, co bardzo podnosi spójność społeczną. Instytucja
budżetu obywatelskiego sprzyja też promocji przejrzystości
działania władz.
red
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BUDUJEMY OBYWATELSKIE
PUSZCZYKOWO
sierpniu radni uczestniczyli
w dwóch posiedzeniach Komisji
Rozwoju 8 i 22 sierpnia 2016 roku.
W porządku obrad znalazły się: dyskusja nad ewentualną możliwością uzyskania
przez Miasto Puszczykowo statusu uzdroPrzewodniczący
wiska; zapoznanie się z aktualnym stanem
Komisji Rozwoju
Jakub Jan Musiał
negocjacji z WPN w sprawie zakupu terenów m.in. na ul. Podleśnej , Mickiewicza
bis itd.; dyskusja nad projektem uchwały Rady Miasta dot.
regulaminu budżetu obywatelskiego; zapoznanie się z aktualnym stanem pracy Stowarzyszerua Mikroregion WPN.
Każdy z nas, mieszkańców Puszczykowa dostrzega na co
dzień piękno i wyjątkowość miejsca, w którym zabudowa
miejska, w zdecydowanej części składająca się z domów jednorodzinnych, otoczonych pięknymi ogrodami z bezcennym
starodrzewem, miesza się z bogato porośniętymi lasami Wielkopolskiego Parku Narodowego. Walory turystyczne, zdrowotne i wypoczynkowe terenów między rzeką Wartą a Górnym Puszczykowem dawniej dostrzegane były przez letników, o czym świadczy m.in. ceniona zabytkowa zabudowa
miasta. Warto zauważyć, że ok. 60% powierzchni gminy to
tereny WPN, należące administracyjnie do Puszczykowa,
lecz pozbawione przeznaczenia inwestycyjnego. Miejskich
gruntów o przeznaczeniu inwestycyjnym jest niewiele, zaś na
istniejących, nigdy nie powstaną obiekty, które naruszałyby
wypoczynkowy charakter miasta.
Jako Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta uznałem ,
że reprezentujący mieszkańców radni są właściwym gremium
do podjęcia dyskusji o dalszych możliwych kierunkach rozwoju miasta. Oczywistym obowiązkiem władz gminy jest
zadbanie o jakość i standard życia mieszkańców, należytą
infrastrukturę, wysoki poziom usług. Przed nami jeszcze
dużo do zrobienia, aby każdemu z nas, żyło się lepiej. Nie
zapominając o powyższych zadaniach, radni miasta podjęli
wstępną dyskusję czy rozwój miasta mógłby oprzeć się na
funkcjonowaniu Puszczykowa, jako uzdrowiska .
Uznałem, że warto przeanalizować samą ewentualność
podjęcia działań, w celu uzyskania statusu uzdrowiska, nie
rezygnując z-dotychczasowej realizacji potrzeb mieszkańców.
Skoro mieszkańcom zależy na poprawie jakości życia, przy
zachowaniu wyjątkowego charakteru miasta , przyrody
i wspieraniu w Puszczykowie funkcji sportowych i wypoczynkowych, to można powyższe oczekiwania spełnić i jed-

W

nocześnie uzyskać następujące korzyści:

- wprowadzenia prawnego obowiązku dla władz miasta
zapewnienia najwyższych standardów czystości powietrza
i walorów przyrodniczych terenów uzdrowiska,
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- zakazu lokalizowania inwestycji nazdrowotny charakter gminy,
- uzyskania dotacji pieniężnych dla
gminy z budżetu państwa,
- uzyskania dodatkowych specjalnych
środków pieniężnych dla miasta z funduWiceprzewodniczący
szy UE,
Komisji Rozwoju
Maciej Krzyżański
- promocji Puszczykowa.
Dodatkowo uzyskane w ten sposób
środki pieniężne pokryłyby np. niezbędne remonty chodników czy budowę nowych nawierzchni dróg.
Obecnie w Puszczykowie funkcjonują obok Szpitala Powiatowego podmioty św i adczące usługi rehabilitacyjne oraz
zdrowotne. W niedalekiej przyszłości najprawdopodobniej
tereny wokół szpitala zostaną zagospodarowane pod szeroko
pojęte usługi medyczne, w tym rehabilitacyjne. Jeżeli więc
miasto przeznaczyłoby jeszcze istniejące tereny inwestycyjne
pod lecznictwo uzdrowiskowe, to nie sądzę, aby odbyło się
to na szkodę mieszkańców Pusz~zykowa.
Już w okresie międzywojennym samorząd puszczykowski
miał zamiar uzyskać status uzdrowiska. W wyniku wybuchu
II wojny światowej nie dokończono wtedy procedury, która
umożliwiłaby uzyskanie tego tytułu.
W dyskusji radni byli podzieleni. Zwolennicy uważali , że
nadanie Puszczykowu statusu uzdrowiska daje szansę na rozwój miasta, uzyskania dodatkowych funduszy, pozyskania
nowych miejsc pracy. Przeciwnicy z kolei uważali, że takie
zabiegi są niepotrzebne, gdyż tworzą wysokie koszty badań
jakości wody.
Dyskusja zako11czyła się uznaniem, że należy zaniechać
dalszych czynności, które zmierzałyby do uzyskania statusu
uzdrowiska. Przeważyła opinia, iż koszty badań wód podziemnych są zbyt wysokie.
W ocenie Przewodniczącego Komisji Rozwoju każdy pomysł wart jest przedyskutowania, szczególnie jeże Ii pojawia
się w codziennych rozmowach między mieszkańcami. Przekreślanie pomyślności dla jakiejkolwiek inicjatywy i ewentualna odmowa odbycia nad nią dyskusji jest błędne i szkodliwe dla rozwoju miasta.
Dlatego zapraszamy każdego mieszkańca do dzielenia się
z Komisją Rozwoju własnymi pomysłami , z których każdy
zostanie wnikliwie rozpatrzony. Pamiętajmy, że każdy z NAS
jest współgospodarzem naszego miasta.
Powyższy tekst koresponduje z nową inicjatywą w naszym mieście tj. umożliwieniem mieszkańcom Puszczykowa
zgłaszan i a swoich pomysłów, w ramach budżetu obywate lskiego. Miasto przewidziało na ten cel kwotę 100 tys i ęcy
złotych. Budżet obywatelski to dobry sposób na współdecyruszających

www.puszczykowo.pl

INFORMACJE

KOMUNIKATY PZERII
W PUSZCZYKOWIE
erdecznie witamy puszczykowskich Seniorów
po wakacyjnym wypoczynku.
Zarząd, wznawia swoją działalność organizacją wyjazdu na wypoczynek rehabilitacyjny nad nasze polskie
morze, do Dąbek, od 29 sierpnia do 3 września br., dla
około 30. osobowej grupy.
7 września, w pierszą środę miesiąca br.
zapraszamy do Klubu Seniora na:
- I powakacyjne „Spotkanie przy kawie" oraz:
- II wpłatę na pięciodniową wycieczkę Kraków-Zakopane-Beskid Śląski (wyjazd 19 września - powrót
23 września 2016 r.).
Niezapowiedzianą w tegorocznym programie niespodzianką jest wyjazd 15 października br. do Teatru
Muzycznego w Poznaniu na musical „Zakonnica
w przebraniu", wg słynnego, kasowego filmu z 1992
roku z czarnoskórą aktorką, Whoopi Goldberg w roli
głównej. Któż jej nie zna? Usłyszymy najlepsze przeboje nawiązujące do wzorców muzyki tanecznej lat 70.
ub. wieku takich jak: ,,Take me to heaven", ,,Raise your
voice", czy tytułowy przebój „Sister act". Reżyserem
poznańskiej realizacji dzieła jest Jacek Mikołajczyk.
Zapisy i I wpłata - 7 września br.
II wpłata -14 września br
ZAPRASZAMY
Zarząd Oddz. Rejonowego PZERil w Puszczykowie

S

publicznych, gdyż ogól
ciekawy pomysł, który niekoniecznie władze miasta zrealizowałyby z własnej inicjatywy. Przykładem jest Poznań, gdzie wygrał pomysł na obsadzenie winoroślam i brzegów Ostrowa Tumskiego. Mieszkańcy
naszego miasta mogą zgłaszać przeróżne pomysły, które są weryfikowane przez Urząd Miasta pod względem wyłącznie formalno-prawnym. Następnie zaakceptowane pomysły są poddawane pod głosowanie przez mieszkańców i te projekty, które
uzyskają największą ilość głosów są realizowane. Projektowany
regulamin puszczykowskiego budżetu obywatelskiego można
znaleźć na stronie internetowej: www.puszczykowo.pl.
W Puszczykowie mamy kilkanaście ulic o nieuregulowanym stanie prawnym. Wśród nich znajdują się ulice, które
przebiegają po gruntach Wielkopolskiego Parku Narodowego,
jak np. ulica Podleśna, ulica Mickiewicza BIS, ulica Wodziczki , ulica Dąbskiej etc. Od lat Burmistrz Miasta ponaglany
przez radnych stara się uregulować ich status prawny poprzez
dowanie o wydatkowaniu

środków

mieszańców może przegłosować

www.puszczykowo.pl

KOLEJNY ETAP PRAC NAD STRATEGIĄ
Działania związane z opracowaniem strategii rozwoju i promocji miasta Puszczykowa wkraczają w kolejną fazę realizacji.
W pierwszej połowie bieżącego roku odbył się cykl wykładów
prof. dr hab. Henryka Mruka , które były przyczynkiem do
owocnych dyskusji nad kierunkami rozwoju Puszczykowa. Kolej ny etap również będzie polegał na ścisłej współpracy
z mieszkańcami , dlatego już teraz zachęcamy Państwa do włą
czenia się w przedsięwzięcia, o których będziemy informować
na bieżąco.
Dokument, który ma powstać , jednoznacznie określał będzie
wizję rozwoju miasta oraz głównych celów strategicznych. Na
podstawie przeprowadzonych badań i konsultacji społecznych ma
on wykazać, jaki powinien być obraz miasta w perspektywie następnych kilkunastu lat oraz wyszczególnić najważniejsze działa
nia na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
Bardzo ważnym etapem prac nad strategią będą konsultacje
społeczne, które mają na celu uzgodnienie koncepcji opracowania, włączenie środowisk do aktywnej współpracy i partycypację mieszkańców w formułowaniu założeń dokumentu. To
mieszkańcy zdecydują w jaki sposób Puszczykowo powinno się
rozwijać w najbliższych latach. Chcemy też znaleźć odpowiedź
na pytanie jak promować nasze miasto oraz, co chyba najważ
niejsze, jak zapewnić efektywną komunikację z mieszkańcami
i skutecznie informować o tym, co dzieje się w Puszczykowie.
O terminach związanych z działaniami i pracą nad strategią
rozwoju i promocji miasta Puszczykowa będziemy informować
za pośrednictwem strony internetowej, profilu na Facebook'u,
plakatów oraz poprzez serwis SMS.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

przejęcie ich na własność miasta. Pracownicy urzędu
w pierwszej kolejności podjęli działania, aby przejąć od Parku
grunty bezpłatnie. Czy takie przejęcie jest możliwe okaże się
na początku roku 2017, kiedy to instytucje wyższego rzędu
wypowiedzą się na temat możliwości komunalizacji tych dróg.
Zapraszamy na posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek B. Terminy posiedzeń Komisji Rady
Miasta Puszczykowa znajdują się na stronie internetowej:
http://puszczykowobip.wokiss.pl. Zachęcamy do przesyłania
pomysłów tematów, którymi może zajęć się komisja, gdyż
otwarci jesteśmy na wszelkie inicjatywy obywatelskie
i z chęcią wsłuchujemy się w głosy mieszkańców. Nasze adresy poczty elektronicznej to: jakub.jan.musial@gmail.com
oraz krzyzanskimaciej @grnail.com
Jan Jakub Musiał, Przewodniczący Komisji Rozwoju
Maciej Krzyżański, Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju
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PUSZCZYKOWO MIASTEM REKREAOI
I SPORTU?
Pytania o to, jak ma rozwijać się
Puszczykowo, w którym kierunku podą
żać, by zapewnić sobie to, co dla naszego
miasta najważniejsze, czyli wysoką jakość życia mieszkańców i dbałość o otaczające nas środow i sko naturalne, poPrzewodnicząca
nownie pojawiły się na minionych posieKomisji Kultury,
Edukacji i Sportu
dzeniach Komisji Rozwoju oraz Komisji
Małgorzata Szczotka
Edukacji, Kultury i Sportu. Niepokoić
może jedynie fakt, że radni już kolejny raz
podkreślają konieczność przejścia od niezobowiązujących
rozmów do konkretnych czynów, czas mija i na razie nie ma
znaczącego postępu w działaniach odpowiedzialnych w Urzę
dzie Miasta za to osób. Podkreślić należy jednak, że podczas
ostatniego spotkania KEKiS padły z ust pana sekretarza Macieja Dettlaffa zdecydowane obietnice, że już niebawem UM
przejdzie do określonych działań.
Dlaczego uwspółcześnienie strategii rozwoju miasta
i określenie strategii promocji jest tak ważne zwłaszcza dla
członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu? Jak już kilkakrotnie na łamach „Echa Puszczykowa" pisałam, Puszczykowo od listopada 2009 roku ma Strategię Rozwoju Miasta na
lata 2010-2020, jaka powstała po uprzednich dyskusjach
i analizach. Sformułowano wówczas dwa cele strategiczne:
„Miasto-ogród" i „Rozwój usług dla mieszkańców". Te dwa
ogólne cele wydają się zgodne z oczekiwaniami puszczykowian, choć dyskusja odnośnie pytania: czy Puszczykowo to
miasto-ogród czy też bardziej miasto ogrodów, a może zupeł
nie inna idea trafniej oddaje charakter naszego miasteczka,
budzi wiele emocji. Jednak ze względu na upływający czas
i dynamicznie zachodzące w Puszczykowie zmiany, w wielu
miejscach, bardziej konkretnie określających zadania do re.alizacji przez władze miasta, strategia zdezaktualizowała s i ę .
Istnieje więc potrzeba jej uaktualnienia.
Ponadto miasta, podobnie jak inne podmioty wolnego
rynku, konkurują ze sobą. Realizacja programów poprawy
warunków życia i pracy mieszkańców wymaga stałego i intensywnego dopływu kapitału. Poza tym władze powinny
promować miasto jako towar szczególnego rodzaju, prezentując jego zalety, a także ukazując swoje działania, a przez to
rolę samorządu na zarządzanym terenie. Promocja miasta to
również konieczność dbania o zrozumienie mieszkańców dla
podejmowanych przez władze miasta decyzji. I właśnie, zdaniem większości radnych, zwłaszcza nad tą częścią, mającej
powstać strategii promocji, należy popracować z największą
dbałością.

Po odbytych już dotąd konsultacjach społecznych i dyskusjach na posiedzeniach komisji wyraźnie widać kilka
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zbieżnych wniosków. Dla większości z nas, mieszkańców
Puszczykowa, najważniejszą zaletą naszej miejscowości jest
przyroda i możliwość korzystania z jej walorów. Puszczykowianie postrzegają też rekreację i sport jako silne strony miasta i możliwości dalszego jego rozwoju . Zdaniem większości
członków KEKiS to właśnie droga, którą powinno podążać
Puszczykowo, a misja miasta winna być związana z rekreacją, sportem i ochroną walorów przyrodniczych naszej miejscowości, przy szczególnej dbałości o komfort życia mieszkańców. Przemawiają za tym nie tylko oczekiwania i wypowiedzi mieszkańców biorących udział w naszych dyskusjach,
ale i konkretne fakty: w ostatnich latach nastąpił duży rozkwit
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej należącej do miasta:
Orliki, przystań kajakowa, boisko wielofunkcyjne, pięknie
rozwijające się tereny rekreacyjne CAS (dawny MOSiR) przy
ul. Kościelnej i powstająca właśnie pełnowymiarowa hala
widowiskowo-spo1towa. Poza tym w Puszczykowie istnieją
dwa prywatne, okazałe centra tenisowe -Angie i Sportoteka
oraz znakomicie nadająca się do luksusowej rekreacji
SPA_lamia. Warto też zauważyć i w oparciu także o to budować aktualne strategie rozwoju, że o naszym mieście ostatnio
zrobiło się głośno w mediach za sprawą sportowych sukcesów zwłaszcza dwóch sportsmenek: mieszkającej tu świato
wej sławy tenisistki, Angel iąue Kerber, oraz rodowitej puszczykowianki i wychowanki KS Juvenia Puszczykowo, lekkoatletki, Anny Jagaciak-Michalskiej. To duży potencjał, na
którym warto opierać wizerunek Puszczykowa jako miasta
sportu i rekreacji. Zdaniem wielu radnych i wypowiadających
się na spotkaniach mieszkańców miasto powinno obrać wła
śnie taki kierunek rozwoju. To pozwoli być może na zainteresowanie Puszczykowem młodych ludzi, a przecież władze
muszą zadbać o młode pokolenia, bo to one są przyszłością
każdego miasta, dziś faktem jest, że zdecydowana większość
mieszkańców Puszczykowa to ludzie powyżej 45 roku życia.
Warto przy okazji wspomnieć, że na minionej Komisji Rozwoju omawiano pomysł stworzenia w Puszczykowie uzdrowiska. Zdaniem większości uczestniczących w dyskusji radnych i mieszkańców - nie tędy droga. Po pierwsze brak nam
obecnie złóż naturalnych surowców leczniczych, co jest
pierwszym z pięciu niezbędnych do spełnienia warunków dla
miasta, które chce być uzdrowiskiem . A argument, iż należy
podjąć badania wiertn icze, aby znaleźć takie źródła, wydaje
się absurdalny, zważywszy na ich koszt. Poza tym jest wielce
prawdopodobne, że ewentualne powstanie tu uzdrowiska pociągnie za sobą konkretne inwestycje - konieczność budowy
obiektów uzdrowiskowych , powstanie nowych marketów,
ulic, itp. Czy tego naprawdę chcemy? Mam duże wątpliwości
czy w XXI wieku uzdrowisko to rzeczywiście najlepsza
www.puszczykowo.p l

INFORMĄCJS
c::::I

NARODOWE
~ CZYTANIE

03.09.2016

HENRYK SIENKIEWICZ

Quo vadis
PATRONAT HONOROWY PARY PREZYDENCKIEJ

Tegoroczna lektura Narodowego Czyta11ia została wybrana podczas internetowego głosowania spośród pięciu propozycji: ,,Chłopów" Władysława St. Reymonta, ,,Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, ,,Popiołów" Stefana Żeromskiego
oraz powieścią Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie".
Specjalnie na tegoroczną edycję Narodowego Czytania
adaptację powieści przygotował Tomasz Burek, krytyk literacki, literaturoznawca i eseista. Dzięki temu „Quo vadis"
będzie można przeczytać w ciągu jednego dnia.

PASJE MŁODYCH CZVTELNIKÓW
lipcu, w budynku Biblioteki prezentowaliśmy
prace plastyczne siedmioletniej Justynki
Kasprzak - wielokrotnej laureatki konkursów
plastycznych oraz zdobywczyni Grand Prix
w konkursie o tematyce marynistycznej.
W swoich pracach Justynka podbija serca widzów
entuzjastycznym podejściem do realizowanych tematów oraz
nieograniczoną wyobraźnią. Bawi się formą , kolorem
i tworz y, tworzy, tworzy .. . zgrab n ie porus z ając si ę
w przestrzeni rzeczywistej i baśniowej .
W sierpniu na wystawę swoich prac plastyczn ych
zaprasza kolejna siedmiolatka - Laura Śron. Przy pomocy
różnorodnych technik plastycznych pokazuje swoją
wrażliwość na piękno kształtów i barw, a inspiracji dostarcza
jej świat baśni, bajek i bajeczek, do czytania których
wszystkich zachęca.
W tym miesiącu możemy także obejrzeć prace
sześcioletniej Zuzi Skibińskiej. Twórczość tej autorki jest
radosna, spontaniczna i nieskrępowana odniesieniami do

W

rzeczywistości .

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Biblioteki.
BMCAK

3 września 2016 roku - sobota - zapraszamy
do Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz
Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie
w godzinach: 9:00 - 13:00.
W tym dniu będzie możliwość wysłuchania wybranych
fragmentów książki oraz rozwiązania mini testu wiedzy
o „Quo vadis"

ZAPRASZAMY
Oficjalna strona Narodowego Czytania:
http ://www. prezydent. pI/kancelaria/na rodowe-czytanie/nc2016/

droga dla rozwoju Puszczykowa, mając głównie na uwadze
walory przyrodnicze i komfort życia mieszkańców?
Jak widzicie Państwo pytań i pomysłów jest wiele. Otaczająca nas, szybko zmieniająca się, rzeczywistość dostarcza
niemało argumentów na to, że uwspółcześnienie strategii rozwoju i określenie strategii promocji miasta to niezwykle istotne zadania dla władz miasta. Dlatego też Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu z dużym zaangażowaniem i dbałością zaj

muje się tym tematem, a radnych cieszy fakt, że ze strony
Miasta jawi się właśnie teraz konkretna możliwoś ć
przejścia od dyskusji do czynów. Jeszcze raz zapraszamy
wszystkich chętnych do włączenia się do tych konstruktywnych działań , o których terminie Urząd Miejski informować
będzie w „Echu Puszczykowa", na stronie internetowej i FaMałgorzata Szczotka
cebooku.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Urzędu
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WYKONANIE BUDŻETU PUSZCZYKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
1. Dochody - 18.562.481

zł,

tj. 48,07% planu.

2. Wydatki - 16.651.702

zł,

tj. 40,58% planu.

3. Przychody (wolne środki pieniężne pochodzące z rozliczeń
kredytów i wyemitowanych obligacji) - 3.026.341 zł.
4. Rozchody (spłaty kredytów) - 1.051.250 zł.
5.

Nadwyżka

- 1.910.779

zł.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 R. W ZŁ
Nazwa zadania

Budowa ulic, w tym budowa ul.: Rolna, Kręta , Niwka Stara,
Bałtycka , Grunwaldzka, Zacisze

Plan po
zmianach

Wykonanie
wydatków
na
30.06.2016

2 200 ooo 1191 799

Pozostałe zadania drogowe, w tym: budowa, modernizacja,
przebudowa chodników i parkingów, modernizacja ulic, wyko- 800 ooo
nanie dokumentacji technicznych, wykup gruntów pod drogi

Stan zaawansowania prac - stan aktualny
Wykonano budowę ul. Niwka Stara, Bałtycka
i Grunwaldzka. W trakcie realizacji budowa kolejnego etapu ul. Krętej i ul. Zacisze. W trakcie
projektowania ul. Rolna.

61 370

Zadanie w trakcie realizacji.

200 ooo

0,00

Zadanie w trakcie realizacji.

27 600

6150

Zadanie w trakcie projektowania.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu
Miejskiego w Puszczykowie

50 ooo

16 359

Zadanie w trakcie projektowania.

Budowa remizy strażackiej

50 ooo

0,00

Zadanie w trakcie projektowania.

Rozbudowa SP2

680 ooo

137 549

Zadanie zrealizowane.

Budowa placu zabaw przy SP1

31 700

31 412

Zadanie zrealizowane.

Modernizacja instalacji elektrycznej SP2

80 ooo

0,00

Zadanie zrealizowane.

Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych
w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

200 ooo

0,00

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2016 r.
w związku z nie otrzymaniem dofinansowania.

Budowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji

24 ooo

3 202

Zadanie w trakcie realizacji.

359

Zrealizowano budowę oświetlenia ul.: Morenowej,
Myśliwskiej oraz dwóch ulic bocznych od ul. Sobieskiego oraz od ul. Stromej. W trakcie projektowania budowa oświetlenia ścieżki rowerowej od
ul. Jarosławskiej do ul. Libella

Modernizacje budynków komunalnych
Rozbudowa i modernizacja

urzędu

miejskiego

Budowa oświetlenia ulicznego

350 ooo

Budowa hali widowiskowo-sportowej

4 ooo ooo 28 200

Budowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji

5 800

Zagospodarowanie terenu CAS
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110 ooo

Zadanie w trakcie realizacji.

5 781

Zadanie zrealizowane. Dokonano zakupu urządzeń na plac zabaw przy ul. Nowe Osiedle.

106 040

Zadanie zrealizowane. Wykonano kolejny etap
zadania polegający na stworzeniu strefy z ogniskiem i grillem, strefy do gry w boule, strefy do
gry w chińczyka i szachy.
www.pu szczykowo .pl

POWSTAŁY

FUNDAMNETY NOWEJ HALI

udowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 wkroczyła w kolejny
etap. Stara sala została już zburzona, ekipy firmy Skanska wydobyły już z ziemi stare fundamenty
i rozpoczęły prace przy wylewaniu nowych. To właśnie na nich zostaną wzniesione mury nowej hali.

B

Bud ynek nowej hali sportowo-widow iskowej wznoszony
jest w mi ej scu starej sa li gimnastycznej, któ ra została rozebrana ze względu na j ej zły stan techniczny. Przy pracach rozbiórkowych ekipy wykonawcy musiały m.in „wydłubać" z ziemi
pozos tałośc i po ... małym basenie kąpielowym , który przed laty
z najdował s i ę przed sz kołą.
Nowy obiekt b ęd zie wykorzystywany przede wszystkim
przez uczniów i gimnazjalistów do zajęć z wychowan ia fizycznego. Obiekt b ęd z i e wyposażony w główne boisko o wym iarach 44x24 m. Pod czas zaj ęć b ęd z i e m ożn a podzielić dużą
płyt ę na trzy mniejsze boi ska. W ha li b ędz i e także sa lka do
g imnas tyki. Na głównej płyci e b ęd z i e możn a pro wadz i ć rozgrywki piłki ręcznej , piłki siatkowej oraz koszykówki na poziomi e krajowym , a nawet mi ę d zy narod owym. Znajdzie się tam
także sa la konfe rencyjna.
Nowa hala będz i e p ełniła j eszcze j ed n ą rolę. Jej nagłośnie
ni e, rozwiązania akustyczne i w id owni a na około 300 osób
umo ż liwi ą organizację imprez kultmalnych, w tym koncertów,
przedstawie11 teatra lnych i dużych imprez szkol nych np. rozpo-

częcia

i zako11czenia roku szkol nego.
Zgodn ie z bannonogramem prac oddanie obiektu do
zap lanowane jest do końca 20 17 roku.

użytku

red

REMONT ŚCIEŻEK NA SKWERZE
W sierpniu skwer przy ul. Cyryla Ratajskiego został
odświeżony i zmodernizowany. Najbardziej widoczną
zmianą jest wymiana nawierzchni ścieżek na granitowy
gres oraz ich utwardzenie. W ramach prac wytyczono
również nową ścieżkę prowadzącą do przejścia dla
pieszych. Na skwerze odnowiono również znajdujące s ię
tam ławki . Oczywiście w zakres prac wesz/a również
pielęgnacja rosnącej tam roślinności - nasadzenia
red
kwiatów, przycinanie suchych gałęzi .

PRZYCIĘTO WYSTAJĄCE GAŁĘZIE
W minionych tygodniach na terenie Puszczykowa
przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów
rosnących przy ulicach na gruntach miejskich . Prace
wykonano w miejscach , w których gałęzie utrudniały
pieszym poruszanie się po chodnikach lub organiczaly
kierowcom widoczność. W ramach tej, letniej akcji
wystające krzewy i gałęzie przycinano w ponad 100
miejscach na kilkudziesięciu ulicach . Jeśli gałęzie
z krzewów rosnących na gruntach prywatnych
utrudniają poruszanie się po chodniku lub ograniczaj ą
widocznośc usunąć powinien je właściciel gruntu, na
którym one rosną.
red.

www.puszczykowo.p l
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WAKACJEW
J oraz skąd się wzięła nazwa Bieszczady. W lipcowe przed
eżeli skorzystałeś z wakacyjnych warsztatów to pewnie

1

czego potrzebny był jej Kwiat Paproci. Wspólnie zapełniliśl
zakątków naszego kraju.
Poj awiło s i ę na niej wiele znanych postaci i stworzeń , ale i sp<
nicy zaj ęć dowiedzieli s i ę też, gdzie l eży Góra Uluru i dla kogo _
i pod ejmowa li ś my próbę zrobi enia własn ego łap acza snów. W ki
oraz mrożą ce krew w żyłach hi stori e o wyprawach wikingów. lm
sforn e żurawi e uratowały rni eszka11ców sawanny od śmi erc i z P
l·
świ ęcili śmy na wykonywanie prac pl astycznych inspirowanych t
jazzowej i muzyki pop. Często słuch a li śm y „Obrazków z wysta
Radia Arnadeus. W naszych pracach prób owa l iś my „prze tłum a cz
letni ch spotka11 pow i ązan a b yła bowiem z koncerte m Orkiestry
17 czerwca tego roku . Podczas naszych zaj ęć ni e za b ra kło też gie1
Dla dzieci w wi eku 3 do 5 lat i ich rodziców Bi blioteka przygo·
s i ę kol orowymi kredkami, papierami i ma teri ała mi , tworząc pi ękr:
J2 sierpnia dziec i m ogły wzi ąć ud z i ał w ni esamowicie apety<
sobie zasady zdrowego odżyw i ani a, a potem, w zgodzie z nimi , p1
W te wakacj e młodz ież mogła spró b ować swoich s ił w latyno-.
Danielewicza . Dorosłym spragnionym aktywnego wypoczynku pr
w zaj ęc i ach pani Moniki Stefani ak.
Mi eszka11 ców Puszczykowa zapro s ili śm y na letni e spotk ani a
26 sierpni a zapraszamy na kolej ny seans, podczas którego wyświ
Jeże li ni e udało s i ę P ań stwu skorzys tać z naszych wakacyjn)
nasze całoroczn e zaj ęc i a , w wśród nich nie zabrakni e wa rsztató'-1
Każd y, i du ży i mały, znajdzie coś dla siebie. Szczegóły ju ż w kol,
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'BIBUOIECE
e wiesz, jaki los spotkał zamek Juraty - Królowej Bałtyku
:?dpołudnia opowiadaliśmy sobie kim była Warmia i do
liśmy mapę Polski postaciami z legend i baśni z różnych

sporo takich, o których uczestnicy słyszeli po raz pierwszy. Uczest;o jest ona miejscem świętym. Wybieraliśmy sobie indiańskie imię
kilka upalnych dni atmosferę chłodziły opowieści ludów północy
Innym razem wsłuchiwaliśmy s i ę w baś11 z Ugandy o tym, jak nieJ~
· gni enia, za co wynagrodzono je piękną koroną. Cały tydzień po1 .t uzyką. Towarzyszyły nam utwory muzyki klasycznej , etnicznej,
1 "M ussorgskiego w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego
1czyć" muzykę j ęzykiem farb, kredek i plasteli11y. Ta część naszych
ry Amadeus, którego mieszka11cy Puszczykowa mogli wysłuchać
;ier i zabaw na św i eżym powietrzu.
gotowała czwartkowe spotkania. Podczas każdego z nich bawiliśmy
:kny ogród czy kosmiczną rakietę .
tycznych warsztatach kulinarnych. Młodzi kucharze przypomnieli
, przygotowywali czekoladowe pyszności.
10-amerykańskich rytmach podczas zajęć tanecznych pana Mikołaja
przypominamy, że jeszcze przez cały wrzesień można wziąć udział
1ia filmowe na naszym Rynku. Za nami wieczór kryminalny, a już
:wietlony zostanie film „Turbo" oraz „Batman - Mroczny Rycerz'.
jnych propozycji - to nic straconego! Już od października ruszają
:ów plastycznych, tanecznych czy muzycznych oraz wielu innych.
:o lejnym wydaniu „Echa", a także w Bibliotece.
BMCAK

www.puszczykowo.pl
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STREFA ZAMIESZKANIA NA RYNKU
omendant

K

Straży

Miejskiej w Puszczykowie przypomina o zmianie organizacji ruchu wprowadzonej na

Rynku w Puszczykowie - powstała tam strefa zamieszkania, czyli obszar obejmujący drogi publiczne, na
którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi
znakami drogowymi.

Na Rynku w Puszczykowie obowiązuje nowa organizacja ruchu. Największą wprowadzoną zmianą jest
utworzenie na całym obszarze Rynku strefy zamieszkania. Zgodnie z przepisami, w strefie zamieszkania pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnio
nej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwsze11stwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu
w każdym wypadku). Ponadto na takim obszarze obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/godz. Parkować wolno jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
Po zmianie, w innych miejscach są też usytuowane
miejsca do parkowania pojazdów osób niepełnospraw
nych. Dwa takie miejsca wyznaczono przed sklepem
Biedronka, a jedno za biblioteką. Te miejsca są szersze
od pozostałych, ponadto na każdym z nich namalowano
dodakowy piktogram osoby niepełnosprawnej na wózku. Natomiast dotychczasowe miejsca, które znajdowały się na środku parkingu przed Biedronką, zostały zli-

kwidowane, aby usprawnić wjazd i wyjazd z tego parkingu.
Niestety - jak widać na zdjęciu - wciąż zdarzają s ię
kierowcy, którzy nie zwracają uwagi na nowe znaki
red
i parkują „po staremu".

RODZICE DZIECIOM - KOLOROWE BOISKO
oisko to miejsce, gdzie dzieci spędzają czas pomiędzy lekcjami. Często szare i niezbyt zachęcające do
zabawy. Ale nie w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie!

B

Najp ie1w był Dzień Dziecka w 2015 r. , po którym zos tało
kilka narysowanych torów do gry w kapsle, pajace, klasy
i proś ba od dz ieci, aby coś zrob i ć na boisku, aby móc się
pobawić. I tak powstał pomysł KOLOROWEGO BOISKA,
który można było zrealizować przy aprobacie dyrekcji szkoły.
Projekt, zaowocował współpracą Rady Rodziców, z autorem i wykonawcą grafiki na płycie boiska Panem Michałem
Kakuszke. Rodzice rozpoczęli akcję zbiórki funduszy, które
pozwoliłyby na realizację tego marzenia.
W tym celu 14 kwietnia 2016 r. odbyła s i ę impreza charytatywna i dzięki ofiarności jej uczestnjków, udało s ię zgromadzić kwotę, przybliżającą rea li zację tego pomysh1.
Przed rodzicami stanęło jeszcze jedno wyzwanie, na leżało przygotować płytę boiska poprzez jej umycie ... a to okazało s i ę zadanj em niełatwym.
Plan zakładał, że już na koniec czerwca dzieci będą miały
moż liwość zabawy na zmien ionym boisku. Niestety pogoda
pokrzyżowała trochę plany.
Od I września 2016 r. dzieci będą mogły cieszyć s i ę zabawą na niezwykłym boisku.
Wśród gier namalowanych na płycie boiska są pajace, lu-
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stra, tw ister, tor do kapslj, śc i eżka sprawnościowa ... każdy
znajdzie coś dla siebie.
A d z i ecięca wyobraźn i a pozwoli wykorzystywać powsta ły rysunek jeszcze na wie le innych sposobów, nam dorosłym
być mo że niezrozumiały.

Dzi1rku_jemy wszystkim, którzy współfinansowali
projekt KOLOROWE BOISKO !
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie;
J.T.
www.puszczykowo.pl

INFORMACJJ

NIE BĘDZIE MASZTU PRZY UL. MONIUSZKI
aszt radiokomunikacyjny, który w Puszczykowie wybudują Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie
Kolejowe S.A. nie powstanie na kolejowym gruncie w pobliżu ulic: Wspólnej, Moniuszki i Śląskiej. Po
protestach burmistrza, radnych i mieszkańców PKP PLK zmieniły zdanie, odsuwając lokalizację masztu na
działkę znajdującą się w pobliżu granicy z Gminą Mosina.

M

O planach budowy masztu radiokomunikacyjnego, który
w Puszczykowie chcą wybudować Polskie Koleje Państwowe
Polskie Linie Kolejowe S.A. informowaliśmy już na łamach
,,Echa Puszczykowa".
Maszt radiokomunikacyjny przeciwko budowie, którego
(w pierwotnej lokali zacji) protestował burmistrz, radni
i mieszkańcy, jest częścią w i ększej inwestycji o tzw. charakterze ponadlokalnym i regionalnym. Inwestycja prowadzona
jest w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o nazwie: ,,Budowa infrastruktury systemu
GSM-R na liniach kolejowych" zgodnego z harmonogramem
Narodowego Planu Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym. Maszt radiokomunikacyjny
przy linii kolejowej relacji Poznań Główny- Wrocław Głów
ny ma mieć 42 m wysokości i powstanie na działce będącej
własno ścią PKP.
Podobne obiekty przewidziano do realizacji wzdłuż całej
trasy linii kolejowej pomiędzy dworcem głównym w Poznaniu, a dworcem głównym we Wrocławiu, a najbliższe na terenie gmin sąsiednich - w Luboniu w rejonie dworca oraz
w Mosinie.
NIECHCIANY MASZT
Sprawa planowanej budowy masztu rozbudziła emocje
już w maju ubiegłego roku, czyli w chwili, kiedy do Urzędu
Miasta dotarło pierwsze pismo wojewody w sprawie lokalizacji obiektu. Od początku na budowę w proponowanej przez
PKP lokalizacji nie zgadzały się władze miasta, radni i mieszkańcy. Pisma z negatywnymi opiniami zostały skierowane do
wojewody wielkopolskiego, sprzeciw przeciwko proponowanej lokalizacji wyrazili także mieszkańcy Puszczykowa.
Najpierw sukcesem zakończyły się działania Urzędu Miasta o przyznanie Miastu Puszczykowo statusu strony postę
powania administracyjnego w tej sprawie.
W czerwcu 2015 r. wojewoda otrzymał jeszcze dwa pisma. Protest - podpisany przez kilkudziesięciu mieszkańców
oraz odmowę uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w tej sprawie.
W związku z dwukrotną odmową uzgodnienia projektu
decyzji lokalizacyj nej przez Burmistrza Miasta, PKP skierowały sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Równolegle władze Puszczykowa zdecydowanie nalegały, aby PKP zna lazło inną loka li zację, poza terenem zabudowanym. W odpowiedzi kolej wskazała takie miejsce i wystą
piła do wojewody o wydanie nowej decyzji lokalizacyjnej.
Teren wskazany przez PKP to właśnie działka niemal na grawww.puszczykowo.pl

Maszt radiokomunikacyjny przeciwko budowie, którego
(w pierwotnej lokalizacji) protestował burmistrz, radni
i mieszkańcy powstanie na granicy Puszczykowa i Mosiny..

nicy Puszczykowa z gminą Mosina.
EUROPEJSKI SYSTEM
Narodowy plan wdrażania Europejskiego Systemu Zarzą
dzania Ruchem Kolejowym (ERTMS - European Railway
Traffic System) został przyjęty w marcu 2007 r. jako wypeł
nienie obowiązku wynikającego z decyzji Komisji Europejskiej. W listopadzie 2013 r. zostało dopuszczone do eksploatacji pierwsze wdrożenie systemu ERTMS w Polsce. Jest to
wdrożenie na Centralnej Magistrali Kolejowej pomiędzy
Grodziskiem Mazowieckim a Zawierciem.
ERTMS stanowi jedno z kluczowych przedsięwzięć, których celem jest zapewnienie jak największej interoperacyjności transportu, szczególnie kolejowego w Europie. Interoperacyjność oznacza zdolność do bezpiecznego i niezakłócone
go mchu pociągów w europejskim ruchu międzynarodowym.
Oznacza to, że interoperacyjny tabor może poruszać się po
interoperacyjnej infrastrukturze kolejowej i przemieszczać
pomiędzy poszczególnymi państwami (właścicielami infrastruktury kolejowej) bez konieczności zatrzymywania się na
granicach, wymiany lokomotyw i maszynistów.
Korzyści jakie przyniesie wdrożenie systemu ERTMS to
m.in.: skrócenia czasów przejazdów, zwiększenie bezpieczeń
stwa ruchu pociągów i poprawa niezawodności urządzeń oraz
zwiększenie zdolności przepustowej.
red
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BEZPIECZNE PRZEJŚCIE POD TORAMI
Jednym z elementów modernizacji magistrali kolejowej
E59 na odcinku Czempiń - Poznań , jest budowa przejścia
podziemnego pod torami kolejowymi , które połączy ulice:
Mickiewicza i Kopernika w Puszczykowie. Po zakończeniu
prac powstan ie tam bezpieczne, bezkolizyjne przejście dla
pieszych i rowerzystów, łączące tereny naszego miasta
leżące po obu stronach torów. Aktualnie w ramach tej
inwestycji w naszym mieście prace prowadzone są na
całej długości torów przebiegających przez Puszczykowo,
m.in. na obu dworcach kolejowych. Trwa montaż słupów,
do których zamontowane będa ekrany dzwiękochłonne.
Po zakończeniu prac na odcinku Poznań - Czempiń,
pociągi pojadą z prędkością 160 km/h . Dzięki temu podróż
z Czempinia do Poznania skróci się o 30 minut.
red

KRĘTA

NA FINISZU

Ekipy firmy PUBT Ander 87 kontynuują prace związane
z li etapem budowy ul. Krętej w Puszczykowie. Prace
realizowane są na odcinku 135 metrów, od ul. Brata
Józefa Zapłaty w górę . Ulica Kręta jest realizowana
zgodnie z zapisami „Rankingu ulic przeznaczonych do
budowy". Po zakończeniu prac ulica Kręta będzie ciągiem
pieszo-jezdnym o szerokości 5 m. Część jezdna i piesza
będą odróżniały się kolorem kostki pozbrukowej.
Opracowanie obejmuje także budowę zjazdów na
posesje. W zakresie prac li etapu budowy ul. Krętej
znajduje się także budowa systemu kanalizacji
deszczowej z systemem rozsączającym . Tego typu
rozwiązania stosuje się , kiedy nie ma możliwości
podłączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej. W tym
rejnie Puszczykowa jest ona bowiem dopiero po drugiej
red .
stronie ul. Wysokiej .

PARKING PRZY SP NR 1 GOTOWY
Parking przy Szkole Podstawowej nr 1 jest już gotowy.
Prace związane z jego budową rozpoczęto równolegle
z budową hali sportowo-widowiskowej przy przy SP nr 1
i Gimnazjum nr 1. Parking przy ul. Podgórnej, to miejsce
z którego korzystają głównie rodzice przywożący swoje
dzieci do szkoły. Teraz cały teren jest wyłożony kostką typu
poz-bruk, na której namalowano miejsca parkingowe ,
w tym trzy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych .
Przedtem ten teren nie by/ utwardzony. Po każdym
deszczu znajdujące się tam dziury wypełniały się wodą ,
znacznie utrudniając poruszanie się po tym terenie . Zakres
robót obejmował także budowę odwodnienia parkingu.
Ponadto w ramach prac naprawiono oświetlenie przy
red
ul. Podgórnej.
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DAŁ SZANS RYWALOM
12 sierpnia br. zespół Restauracji TASTE_it w składzie:
Jacek Blicharski (szef kuchni) oraz Marcin Humerski
(zastępca szefa kuchni) zwyciężył w konkursie kulinarnym
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Reginów", który
odbywał się w ramach X ogólnopolskiego Festiwalu
Smaków na poznańskim Starym Rynku. Zwycięski team
zaserwował tradycyjną, poznańską zupę parzybrodę oraz
gęś owsianą z szarymi kluskami i kapustą. Konkursowych
dań skosztować będzie można już jesienią, gdy znajdą się
w nowej karcie menu. Gratulujemy!
red )

TASTE_IT NIE

KOTKI DWA CZEKAJA NA MALUCHY
rzy ulicy Poznańskiej 5 w Puszczykowie zakończyła się budowa żłobka i przedszkola „Kotki Dwa".
W połowie września rodzice ze swoimi pociechami będą mogli obejrzeć nowy obiekt „od środka", a chętni
zapisać dzieci do placówki. Szczegółowe informacje będą publikowane na Faceboku strony Kotki Dwa.

P

Budowę żłobka i przedszkola rozpoczęto pod koniec
grudnia 2015 r. Na koniec sierpnia 2016 r. prowadzono ostatnie prace porządkowe wokół budynku. Żłobek będzie działał
w godzinach 7 - 17. Pomieszczenia przeznaczone dla najmłodszych są oddzielone od części, w której będą przebywać
przedszkolaki. Maluchy będą miały swoją osobną sypialnię
i węzeł sanitarny. Placówka nie będzie 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.
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
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praktycznych, społecznych i naukę samodzielności .
W powstającej przy ul. Poznańskiej placówce będzie
funkcjonowało również niepubliczne przedszkole, realizujące
podstawę programową MEN według zasad pedagogiki Marii
red
Montessori.

ŻŁOBKOWO W CZARODZIEJSKIM ZAMKU

O

d września bieżącego roku planujemy otworzyć Klub Malucha dla dzieci w wieku 1,5 roku do 2,5 lat przy
Przedszkolu Publicznym Czarodziejski Zamek.

Tworzymy Żłobkowo wychodząc naprzeciw potrzebom
rodzin z Puszczykowa i okolic. Posłanie dziecka do
żłobka jest dla rodziców trudną decyzją i wiąże się z wieloma
emocjami. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby tę decyzję uła
twić oferując profesjonalną opiekę świadczoną przez wykwa1ifikowany zespół ludzi pasjonujących się pracą z dziećmi .
Zapewniamy maluszkom poczucie bezpieczeństwa i domową
atmosferę, a rodzicom uszanowanie ich potrzeb. Naszą misją
jest tworzenie dzieciom warunków do bezpiecznego, radosnego i harmonijnego rozwoju, a naszym największym dobrem jest dobro dziecka.
młodych

www.puszczykowo.pl

Gwarantujemy odpowiednią opiekę pielęgnacyjną oraz
prowadzenie zabaw edukacyjnych uwzględniających indywidualny rozwój i potrzeby dziecka. Oferujemy wiele zajęć
dodatkowych prowadzonych każdego dnia. Wszechstronny
rozwój zapewniamy edukując dzieci poprzez spontaniczny
i kreatywny ruch, bawiąc się w języku angielskim, budując
pozytywne nawyki żywieniowe, rozwijając samodzielność
oraz rozbudzając zaciekawienie światem.
Serdecznie zapraszamy do Żłobkowa, gdzie maluszki są
bezpieczne i radosne, a ich rodzice mogą pracować spokojnie!
Więcej informacji pod numerem telefonu 530 630 030.
Echo Puszczykowa
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HARMONOGRAM DYŻURÓW W RAMACH NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ W PUSZCZYKOWIE
HARMONOGRAM DYŻURÓW
ADWOKATÓW
Jowita
Broda

Marek
Lamczyk

Sierpień

1-5

16-19

Wrzesień

12-16

26-30

Październik

24-28

Rok 2016

7-10

Listopad
Grudzień

5-9

NIEODPŁATNEJ

POMOCY PRAWNEJ

Edyta
Roman

Michał

29-31

8,22

9,23

10,24

11, 25

12, 26

1-2

5, 19

6,20

7,21

8,22

9,23

1-14

3, 17, 31

4,18

5, 19

6, 20

7,21

21-25

14,28

15,29

2, 16, 30

3, 17

4, 18

12

13, 27

14, 28

1, 15,29

2, 16, 30

Musiał

DNI I GODZINY, W KTÓRYCH
UDZIELANA JEST
NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA
poniedziałek,

Ośrodek Pomocy
Społecznej

ul. Wysoka 1,
62-040 Puszczykowo

Agata
Wiktorowska-

Tomasz
Kubiak

19-23

ADRES PUNKTU

Miejski

Jakub
Jan

HARMONOGRAM DYŻURÓW
RADCÓW PRAWNYCH

wtorek, środa,
czwartek,
piątek

w godz. od 11.00 do15.00

Kibler

Karpińska

Tomasz
Plenzler

OSOBA DO KONTAKTU
ZE STRONY GMINY

Karol Majewski
Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Puszczykowie
tel.: 601 876 800
e-mail: mops@puszczykowo.pl

Punkt obsługiwany przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu
oraz radców prawnych wyznaczonych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych.

WYKONAWCA BUDOWY UL. ZACISZE
WYŁONIONY

l

Firma Bruk Pol z Piasków kolo Gostynia wybuduje
ulicę Zacisze. Wykonawca został wybrany
w postępowaniu przetargowym, które rozstrzygnięto
pod koniec lipca. W zakres prac tej inwestycji
wchodzi budowa nowej drogi, która będzie pełniła
funkcję pieszo-jezdni oraz budowa zjazdów do
posesji. Odwodnienie tej ulicy odprowadza wody
opadowe do studni wpustowych zlokalizowanych
w ulicy Piaskowej. Istniejące wpusty zostaną jednak
wyregulowane tak, aby sprawnie odprowadzały wody
opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Inwestycja będzie realizowana na odcinku ok. 70
metrów.
red

Bladocha Janina
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HISTORIA KĄPIELISK NA TERENIE PUSZCZYKOWA
trudno dzisiaj w to
ale
na terenach Puszczykowa
jedno
rzecznych w okolicach Poznania.
w Puszczykowie i Puszczykówku
Mz
oże

uwierzyć,

największych kąpielisk

kiedyś

funkcjonowało

Kąpieliska

funkcjonowały od przełomu XIX i XX wieku, z początku jako dzikie miejsca do pływania, jednak zmieniło się
to w roku 1912, kiedy to urządzono „Łazienki".
Był to kompleks budynków służących
do przebierania się i wypożyczania sprzę
tów wodnych . Inicjatorem jego powstania
było Niemieckie Stowarzyszenie Komunikacyjne dla Puszczykowa, Mosiny i okolic.
Podkreślano , że kabiny znajdujące się
w budynkach urządzone są zarówno dla
kobiet, jak i dla mężczyzn.
W latach 1922-1926 wybudowano „Ką
piel isko Rusałka", które zastąpiło wysłużo
ne niemieckie „Łazienki" . W „Rusałce"
mieściły się tzw. łazienki rzeczne, czyli
p l aża i szkoła pływania. Można było tam
wypożyczyć łódź albo kajak. Kąpielisko
było w dzierżawie Stefana Pawlaka, człon
ka Klubu Wioślarskiego Po lonia z Poznania. ,,Rusałka" była wyposażona „w 50
kabin, pomosty, ratownika [ ...]. Do całości
kąpieliska należała również przeprawa ło
dzią przez Wartę, której przewoźnikiem był
pan Vogt". Przy terenie kąpieliska wybudowano także pensjonat, który mieścił 30 pokoi dla gości, dziś znany jako willa Rusał
ka. Główna plaża znajdowała się po drugiej
stronie rzeki, która była bardziej nasłonecz
niona. Położona tam była restauracja Rusałka, której budynek był w kształcie podkowy. Można było w niej zjeść, wypić ,
posłuchać koncertów i wypożyczyć kosze
wiklinowe, w których siedziało się na plaży. Dla uatrakcyjnienia pobytu organizowano „wianki na Warcie", podczas których
odbywały się pokazy ogni sztucznych oraz
spływy „iluminowanych łodzi". Na rzece
urządzono specjalnie zabezpieczone kąpie1isko, które było jednocześnie przystanią
dla łódek. Strzegli go profesjonalni ratownicy ze względu na dużą li czbę kąpiących
s i ę - niekiedy kąpały się w nim nawet 4
tysiące osób. Na plaży odbywały się zdję
cia do filmów, które kręcono dla „kinoteatrów" i wyświetl ano w „nadprogramach"
( odpowiednik dzisiejszych reklam i zapowiedzi fi !mów). Plaża działała również
w Puszczykówku, na terenie Zakola Warty.
www.puszczykowo.pl

Była bardziej nasłoneczniona od tej w Puszczykowie i dodatkowo co roku na jej
brzeg przywożono drobny żółty piasek. Przebieralnie i punkty gastronomiczne
znajdowały się w drewnianych budynkach, które były montowane na czas okresu letniego. Plażowicze mogli spożyć pyszny posiłek w restauracji Morawskiego,
którą po II wojnie światowej nazwano Turystyczną. Soki owocowe, prasę i papierosy można było kupić w kiosku „Ustronie" Juliana Nowickiego, który znajdował się u zbiegu ulic Dworcowej, Nadwarciańskiej i 3 Maja.
W roku 1934 , Dziennik Poznański" wydrukował felieton słynnego polskiego poety i satyryka Jana Sztaudyngera z pobytu na plaży w Puszczykówku: ,,To
dzieje się na plaży nad Wartą w Puszczykówku. Piasek jest drobniuteńki jak
cukier i żółciutki. Woda jest rozkosznie ciepła. Auteczek uruchomił linie kolejowe i jeździ na rękach , tak misternie ciągnąc za sobą nogi , że zostaje po nim
coś w rodzaju szyn. Marysieńka wypiekła wyborną babeczkę z piasku. Włożyła
w nią patyk, jak w babkę wielkanocną wkłada się chorągiewkę. A Tereska sama
sobie zdjęła buciki i zamiast włożyć w nie swoje nóżki, nasypuje w nie pełno
piasku[ ... ]. Słońce praży i wypiło całą wodę z Tatusia. Dzieci postanawiają
przyjść „z rzeką" do ojca bo Tatusiowi gorąco. Noszą wodę w wiaderkach
i polewają go[ ... ]. Ale słońce zmęczone już poczyna chować się za lasy. Jeszcze
tylko czoło słońca widać zza drzew. Rodzice zbierają się do odwrotu" .
Plaże w Puszczykowie i Puszczykówku były wykorzystywane jeszcze długo,
aż do zamknięcia ich w 1970 roku ze względów sanitarnych oraz ze względu na
bezpieczeństwo osób kąpiących się (stosunkowo dużo utonięć). Miejmy nadzieję, że wzorem Poznania uda się w Puszczykowie uruchomić plażę miejską , na
której dostępne będą leżaki , boiska do gier, mały punkt gastronomiczny oraz
wiele innych atrakcji. W ten sposób będzie można przywrócić mieszkańcom
naszego miasta dawne tradycyjne miejsce spotkań.
Maciej Krzyżański
członek Kola Historycznego
Echo Puszczykowa
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PUSZCZYKOWSKA MŁODZIEŻ NA ŚDM 2016
lipca grupa młodych ludzi z parafii pw. Matki Bożej Wnie_bowziętej w Puszczykowie wraz z młodzieżą
z poznańskiej parafii przy ul. Palacza wyruszyła na XXXI Swiatowe Dni Młodzieży do Krakowa.

2S

Przygotowania do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży
W naszej parafii
spotkania odbywały się co tydzień w piątek. Podczas nich
rozważaliśmy osiem błogosławieństw, ponieważ tematem
tegorocznych ŚDM były słowa: ,,Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7), gdyż właśnie
piąte z ośmiu błogosławieństw, wypowiedzianych przez Jezusa w Jego Kazaniu na brzegu Jeziora galilejskiego, Ojciec
Święty Franciszek wybrał jako motto spotkania młodych
w Krakowie w 2016 roku.
26 lipca uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w naszym
kościele, prowadzonej przez księdza Krzysztofa Stefańskiego
z parafii pw. Chrystusa Sługi w Poznaniu. Razem z nim przyjechała do Puszczykowa młodzież, z którą dwa dni później
pojechaliśmy na ŚDM. Po Eucharystii odbyło się ostatnie
organizacyjne spotkanie przed wyjazdem, które miało też nas
bardziej zintegrować.
28 lipca br., o 23.55, wyruszyliśmy z Dworca Głównego
w Poznaniu jednym z wielu specjalnych pociągów zorganizowanych dla młodzieży Archidiecezji Poznańskiej. Podróż
upłynęła nam bardzo szybko na rozmowach i nawiązywaniu
nowych znajomości. Około godziny 7, po przesiadce, dotarli śmy do wsi Goszcza, skąd czekała nas jeszcze pięciokilo
metrowa wycieczka piesza z ciężkimi bagażami przez las
i błotniste tereny na pole namiotowe. Po zakwaterowaniu dostaliśmy identyfikatory oraz plecak pielgrzyma, w którym
były m.in. śpiewnik, modlitewnik, przewodnik, chusta na
głowę, bransoletki, talony na jedzenie i inne gadżety. Wieczorem, kiedy dotarliśmy na Błonia na Drogę Krzyżową zaskoczyły nas tłumy młodych ludzi oraz ich pozytywne nastawienie do drugiego człowieka, bez względu na kolor skóry czy
narodowość. Mimo barier językowych potrafiliśmy porozumiewać się uśmiechem. Najbardziej zszokowało nas jedna~
to, że nikt nie wstydził się wyznawać religii, co w dzisiejszym świecie jest bardzo rzadkie.
Zadowoleni z pierwszego spotkania z papieżem Franciszkiem, ok. 20 udaliśmy się w podróż powrotną do Goszczy. Na
dworcu czekała nas niemiła niespodzianka, a mianowicie
nasz pociąg już był zapełniony młodzieżą. Ludzie cały czas
schodzili się na peron, można było się zgubić, a pociągów
brakowało. W końcu, dopiero po północy większości naszej
grupy udało się wcisnąć do pociągu, reszta dojechała później.
Kiedy wysiedliśmy na naszej stacji, czekała na nas już tylko ...
godzinna nocna wędrówka do namiotów. Około 2 w nocy
dotarliśmy do celu zmęczeni , ale cały czas ciekawi, co nas
jeszcze spotka w kolejnych dniach.
.
Rano dostaliśmy prowiant i ruszyliśmy pieszo z całym
rozpoczęliśmy już parę miesięcy wcześniej.
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naszym ekwipunkiem na Campus Misericordiae. Podróż tam
bardzo długa i męcząca, ale spotkaliśmy się z wielką
życzliwością krakowian, którzy w ten upalny dzień oblewali
nas wodą. Kiedy Papież przejeżdżał przez sektory, wtedy po
raz pierwszy zobaczyliśmy go z tak bliskiej odległości. To
wystarczyło, abyśmy zapomnieli o całym zmęczeniu.
Podczas wieczornego czuwania następca Świętego Piotra
w swoim kazaniu zwrócił naszą uwagę na to, że mylimy
szczęście z kanapą. Te słowa były dla nas cenną uwagą, aby
zastanowić się, jak my pojmujemy nasze szczęście . Tę noc
spędziliśmy pod chmurką w otoczeniu tłumów śp i ewającej,
modlącej się i śpiącej młodzieży.
W niedzielę o 10.00 rozpoczęła się Eucharystia. Papież
powiedział nam, ,, byśmy spróbowali strzec dobra, które
w tych dniach otrzymaliśmy". Po błogosławieństwie i ogło
szeniu miejsca kolejnych ŚDM spakowaliśmy się i udaliśmy
na pociąg powrotny do Poznania. Po drodze na dworzec, która nie była łatwa - ciężkie plecaki, tłumy, długa droga - spotkała nas jeszcze ulewa, byliśmy przemoczeni do suchej nitki.
W końcu ok. 19.30 nadjechał nasz pociąg. Kiedy usiedliśmy
wygonie na swoich miejscach, na naszych twarzach pojawił
się uśmiech , byliśmy bardzo zmęczeni, ale zarazem bardzo
zadowoleni z tego, co przeżyliśmy. Po chwili każdy zna l azł
sobie jakieś miejsce do spania, czy to na podłodze, czy na
siedzeniach.
Te ŚDM 2016 na zawsze zostaną w naszej pamięci. Był
to niesamowity czas, w którym umocniliśmy się duchowo
i zawiązaliśmy wiele nowych znajomości. Może w 2019 roku
będziemy pisać relację o Światowych Dniach Młodzieży
w Panamie?
Marta Furmanowska
Weronika Szczotka
była

www.puszczykowo.pl
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SPORTOTEKA ZAPRASZA
d niedawna Sportoteka aktywnie wpisuje się w mapę Puszczykowa. Oprócz tenisa, z którym kojarzy ją
wielu puszczykowian, działa tam nowoczesna siłownia oraz prowadzone są zajęcia grupowe
w klimatyzowanej sali fitness.

O

- Dążymy do tego, aby formy zajęć odpowiadały celom
jakie mają przed sobą nasi Klienci. Tak więc oprócz zajęć
dynamicznych,jak Zumba, step i TBC, zapraszamy Państwa
na zajęcia wzmacniające, jak ABT, body shape, ABS, Pump,
plas/...'i. brzuch czy trening funkcjonalny oraz pro zdrowotne,
jak joga, zdrowy kręgoslup,fitba/1, pilates oraz treningi stabilizacyjne i gimnastyczne - mówi Agnieszka Gąsiorek, koordynatorka strefy fitness w Sportotece.
Jak mówi A. Gąsiorek w najbliższym czasie w grafiku
Sportoteki pojawią się nowości: 12 września rozpoczną się
zajęcia trampoliny, zajęcia z tańca nowoczesnego dla dzieci
i młodzieży w różnych grupach wiekowych, również dla najmłodszych już od 3 roku życia, zajęcia fitnessowe dla dzieci
- fit young od 12 roku życia, mające na celu rozwijanie koordynacji i pamięci ruchowej (będą to zajęcia na trampolinach,
dużych piłkach oraz gry i zabawy ruchowe na sali fitness).
Dzieci od 4 roku życia Sportoteka zaprasza na zajęcia z Taekwondo, które będą prowadzone przez trenerów z elitarnego
Klubu Sportów Walki jakim jest Czerwony Smok.
Niespodzianka czeka także na miłośników tańców latynoskich. Od nowego sezonu, ruszą zajęcia z Viktorem Baezą znanym licencjonowanym tancerzem chilijskiego pochodzenia, choreografem, muzykiem i kompozytorem. V. Baeza jest
dwukrotnym Mistrzem Polski Salsy Solo, V-ce Mistrzem
Świata Salsy Solo, dwukrotnym Zwycięzcą na Primavera Salsa Open oraz Zwycięzcą Głównej Nagrody Grand Prix.

W Sportotece poprowadzi zajęcia latino solo dla dorosłych
oraz młodzieży od 14 roku życia oraz na specjalne życzenie
- kurs tańca latino w parach oraz latino kids dla dzieci
w wieku od 7 do 13 roku życia.
Przez cały rok Sportoteka zaprasza do siebie seniorów.
Mając na uwadze hasło, iż ruch w każdym wieku to zdrowie,
zapraszamy seniorów na zajęcia grupowe w sali fitness. Instruktorzy dostosują zajęcia do potrzeb każdego ćwiczącego.
Przed nami kolejny sezon narciarski. Z myślą o miłośni
kach szusowania po stokach rozpoczną się zajęcia przygotowujące do nadchodzącego sezonu narciarskiego.
red

Wszystkich, którzy chcą zaznajomić się z ofertą Sportoteki, zapraszamy na Dzień otwarty, który
odbędzie się 10 września w godzinach 12.00 -17.00. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółowymi informacjami na stronie internetowej, na facebooku lub w recepcji klubu.

KULINARNIE W SPORTOTECE
16 lipca wraz z firmą cateringową Marago Fit
z Lubonia w Sportotece odbyły się warsztaty
kulinarne . Wydarzenie pod hasłem Fit Day rozpoczęło
się krótkim wykładem pani dietetyk, która
opowiedziała o wartościach odżywczych
wykorzystywanych produktów oraz ich zastosowaniu
w kuchni osób dbających o zdrowe odżywianie .
Owocami tych zajęć były różnego rodzaju dania:
pasty, humusy, sałatki i lemoniady, czyli niecodzienne
potrawy w twórczy sposób przygotowane przez
uczestników.
Kolejne warsztaty planujemy już wkrótce.

www.puszczykowo.pl
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LATO W SPORTOTECE
etnia przygoda na półkoloniach sportowych pod hasłem „I Ty możesz zostać olimpijczykiem" dobiegła
końca. Podczas dziewięciu turnusów dzieci miały okazję brać udział w treningach motorycznych, grach
i zabawach ruchowych, konkursach i mini turniejach sportowych.

L

Program półkolonii był wypełniony ogromną ilością
atrakcji. Były wizyty na stadionie lekkoatletycznym, podczas
których dzieci miały okazję poznać bliżej dyscypliny królowej sportu, były też podchody, wycieczki do lasu, a podczas
upałów największą atrakcją balonowe bomby wodne. Oprócz
codziennej dawki tenisa półkoloniści dzielnje uczestniczyli
w rozgrywkach badmintona, tenisa stołowego , rywalizowali
w sportach drużynowych, biegach przełajowych, sztafetach,
poznali czym jest rzut młotem olimpijskim, poskakali w dal
i przez płoth Dzieci bardzo chętnie korzystały też z toru dla
rolkarzy i siłowni zewnętrznej. Pod kierownictwem pani Asi
Ziółkowskiej i pani Mileny Taratajcio na pewno nie było czasu na nudę , a aktywnie spędzony czas na długo zapadnie
w pamięci dzieci. Już od września Sportoteka zaprasza do
siebie dzieci na nowe zajęcia. Każde dziecko znajdzie u nas

coś

dla siebie. Oprócz szkółek tenisowych, w grafiku pojawią
sztuki walki , trampo liny - power jump oraz zajęcia z tań
ca nowoczesnego i latino.
A.G
się

TURNIEJ O PUCHAR AGNIESZKI RADWAŃSKIEJ
Sportotece w dniach 27-28 sierpnia br. odbędzie się ogólnopolski turniej tenisowy dla dzieci o puchar
Agnieszki Radwańskiej. Będzie to już siódma impreza z całorocznego cyklu organizowanego przez dwa
nowo powstałe ośrodki tenisowe.

W

Turniej odbywa się od lutego do grudnia, naprzemiennie w Sportotece oraz Parku Rekreacyjno-Sportowym fair Playce w Poznaniu. Dotychczas w imprezie wzięło udział około 200 zawodniczek i zawodników w wieku 5-1 O lat z całej Polski. Turniej odbywa się w 4 kategoriach
wiekowych, zgodnie z zasadami ogólnoświatowego programu „Tenis
I O" . Jest jedną z największych tego typu inicjatyw w naszym kraju.
Ważną informacją dla wszystkich puszczykowian jest fakt, że podczas
trwania turnieju odbędą się nabory do całorocznych szkółek tenisowych.
Akcja µaborowa odbędzie się w niedzielę 28.08. W jej ramach dzieci
będą mogły wziąć udział w nieodpłatnych zajęciach „Pierwsze kroki".
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie obecności pod nr. tel. 61 8303 303
M.F.
lub adresem mailowym info@sportoteka.eu.

ANNA JAGACIAK-MICHALSKA W RIO
Wśród

l

reprezentantów Polski występujących podczas
letnich Igrzysk Olimpijkisch w Rio de Janeiro znalazła się
także puszczykowianka, rekordzistka Polski juniorów
w skoku w dal i w trójskoku Anna Jagaciak-Michalska.
Jak pisała na swoim profilu facebookowym ten start był dla
niej spełnieniem marzeń. Anna wywalczyła kwalifikację do
turnieju finałowego, w którym zajęła 9 miejsce.
Gratulujemy!
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AKADEMIA ANGELIQUE KERBER W ATAKU
minionych tygodniach zawodnicy Akademii tenisowej Angelique Kerber uczestniczyli w turniejach,
przywożąc z nich wiele medali i pucharów. Oczywiście najważniejszym sukcesem jest srebro w turnieju
olimpijskim wywalczone przez samą Anqelique Kerber.

W

OLIMPIJSKIE SREBRO DLA
ANGELIQUE

Po pełnym emocji meczu Angelique
- druga rakieta świata - uległa w finale
olimpijskiego turnieju Monice Puig
z Po11oryko (34 w światowym rankingu). W pomeczowym wywiadzie dla
polskiej telewizji wicemistrzyni olimpijska dziękowała wszystkim puszczykowianom, którzy jej kibicowali i ści
skali za nią kciuki.

NIEPOKONANA JULIA

(do 18 lat) . Wzięło w nim udział
26 chłopców i 14 dziewcząt z całej Polski. Bardzo dobrze w turnieju juniorek
zaprezentowała się zawodniczka Akademii Julia Oczachowska. Podopieczna
trenera Wojciecha Gawlaka w turnieju
singlowym wygrała bez straty seta.
W finale Julia pokonała 2:0 Martę Jaś
kiewicz (AZS Łódź). W kobiecym deblu najlepiej spisała się para Aleksandra
Jeleń (KT Legia Warszawa) I Marta Zając (WKS Grunwald Poznań) , która 2:0
pokonała debel Marta Jaśkiewicz (AZS
Łódź) I Zuzanna Maliszewska (KT
Warszawianka Warszawa).
Wśród chłopców w grze pojedynczej zwyciężył Michał Mikuła (SIKT
Płock) , pokonując 2:0 Patryka Garwackiego (KT Legia Warszawa). W deblu
para Aron Stajszczak (SKT Centrum
Bydgoszcz) I Andrzej Urjasz (AZS Poznań) potrzebowała trzech setów, by
wygrać z deblem Paweł Jankowiak
(AZS Poznań) I Aleksander Pawlicki

zen porażkę w singlu powetowała sobie
w grze deblowej. Podopieczna trener
Olgi Brózdy w parze ze szwedką Cornelią Lister zwyciężyła w tym turnieju.
W pojedynku półfinałowym pokonały parę Anita Husavic(BIH) / Anna
Kalinskaya (RUS) 6:2, 4:6, 11 :9. W najważniejszym pojedynku turnieju Kasia
z Cornelią pokonały 2:0 debel Ema Bugie Bucko (BIH) / Georgina Garcia Perez (ESP).

MISTRZOSTWO NORWEGII DLA
MATYLDY

(MKTŁódź).
ZWYCIĘSKI DEBEL
KATARZYNY KAWY

Matylda Buryło zawodniczka AT
Angelique Kerber wywalczyła Mistrzostwo Norwegii do lat 12 w grze singlowej i grze mieszanej.

Na kortach AT Angelique Kerber
odbył się ogólnopolski turniej juniorów
www.puszczykowo.pl

Katarzyna Kawa, reprezentantka
Akademii Tenisowej Angelique Kerber
w Puszczykowie na turnieju ITF w Ple-

ANASTASIYA SHOSHYNA NA
UKRAINIE
Czołowa zawodniczka Akademii
Anastasiya Shoshyna, podopieczna trenera Wojciecha Gawlaka przygotowuje
się do wyjazdu na Ukrainę na cztery turnieje ITF. Obecnie klasyfikowana jest na
listach WTA : singiel 487 miejsce, debel
413.
opr red
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SIATKARZE NA OBOZIE
olejny już raz klub MKS Puszczykowo
zorganizował obóz siatkarski. Gościnne Skoki
Wągrowca zawsze mile witają siatkarzy.

K

koło

Młodzi sportowcy pod okiem wykwalifikowanych trenerów doskonalili swoje umiejętności w zakresie halowej oraz
plażowej piłki siatkowej, kształtowa li swoją wytrzymałość ,
szybkość, siłę, skoczność. Poznawali także przepiękne tereny
Puszczy Zielonka, w której lasach wiły się trasy, gdzie odbywały się treningi biegowe. Dla odpoczynku sportowcy jeździ
li na wycieczki rowerowe lub grillowali . Dzięki integracyjnej
formie obozu, a także dzięki sportowym zasadom funkcjonowania podczas wypoczynku młodzież stworzyła fantastyczną
atmosferę . Na kolejny obóz zapraszamy już za rok.
MKS/Joanna Hejnowicz

3 września - sobota
g. 9:30 (odjazd z przystani
w Puszczykowie)
trasa spływu:
Śrem - Radzewice-Puszczykowo
cena: 30 zł od osoby
zapisy na cas@puszczykowo.pl
lub pod nr tel. 666 B5'1 3B2
Zapewniamy transport
z Puszczykowa do Śremu
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I 5 NOCNEGO PUSZCZYKA

5 sierpnia CAS oraz biegi.wlkp zaprosi li amatorów biegania do nocnej przygody na dystansie 5 ki lometrów. W biegu wzięło ud zi ał ponad J 00 osób, którzy wyposażeni w czółówki wyruszyli na trasę, wiodącą l eś nymi duktami w okolicach Centrum Animacji Sportu. Kolejny bieg już 16 paździ er
nika. Zapraszamy na „Pyra party blisko Warty".
CAS/Joanna Hejnowicz
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SPORTOWY KONIEC WAKAOI
W

ostatnich dwóch tygodnia sierpnia - zwyczajem lat ubiegłych - Centrum Animacji Sportu zorga nizowało
półkolonie „Sportowy Koniec Wakacji". Wzięło w nich udział prawie 80 dzieci.

W czas ie tej fo rmy wypoczynku uczestn icy mieli okazję poznać większość obiektów sportowych miasta, odwiedzając
dnia inny z nich. Być może niektórzy z najmłodszych mogli pierwszy raz przekonać s i ę jakie możl iwości spędzenia
czasu i uprawiania sportu d aj ą im Orl iki czy inne obiekty CASu. Natomiast w razie niepogody gościną służyły sale gimnastyczne Szkoły Podstawowej nr 2, będącej bazą półkolon i i . Za przychy ln ość i współpracę bardzo dziękujemy Dyrekcji
,,Dwój ki". Dz iękuj emy też dzieciakom za fantastyczną zabawę i sportowe zmagania. Zapraszamy już za rok.
CAS/Joanna Hejnowicz
każdego

www. puszczykowo.pl
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JACEK SZWAJ - piano
ZBIGNIEW WROMBEL - bas
KRZYSZTOF PRZYBYŁOWICZ - perkusja
ANDRZEJ MAZUREK - instrumenty perkusyjne
PAWEŁ HAUS - nagłośnienie

BM

CI3

30 WRZEŚNIA 2016 godz.19.00
Sala Jana Pawła li, Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
ul. Dworcowa 16, Puszczykowo
Cena biletu 50 zł /bilety dostępne od 04.07.2016 r./

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

