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DOBRY ROK DLA MIEJSKICH INWESTYCJI
Z Piotrem Łoździnem , skarbnikiem M iasta Pusz
czykowa rozm awia Bogdan Lewicki
» Burmistrz Puszczykowa właśnie przedłożył Radzie
Miasta sprawozdanie z wykonania budżetu za pierw
sze p ó łro cze bieżącego roku. Czy w Pana ocenie
wszystko przebiega zgodnie z planem?
Nie jest możliwe, aby idealnie zaplanować budżet. W przy
padku dochodów, niektóre z nich nie są zależne od Miasta, jak
choćby wptywy z podatku od czynności cywilnoprawnych czy
podatku od spadków i darowizn. Natomiast wydatki, w szcze
gólności majątkowe, zależą od sytuacji na rynku, m.in. od tego
jak duże jest zainteresowanie przedsiębiorców, aby brać udział
w przetargach. Przykładowo, od jakiegoś czasu, firmy budow
lane mają problemy z pozyskiwaniem pracowników, co prze
kłada się na ceny.
Wracając do pytania o wykonanie budżetu - z realizacji do
chodów jestem zadowolony. Co prawda z niektórych źródeł
wpływy były poniżej oczekiwań, jednak innymi byliśmy pozytyw
nie zaskoczeni, jak choćby wpływami z podatku od czynności
cywilnoprawnych, co wynikało z istotnego wzrostu w bieżącym
roku liczby transakcji sprzedaży nieruchomości. Gorzej wyglą
dała sytuacja z „zaplanowaniem" wydatków Miasta. Niestety
istotnie wzrosły koszty realizacji zadań inwestycyjnych. Trudniej
również było pozyskać wykonawców. Jeszcze niedawno w prze
targach mieliśmy nawet po kilkanaście ofert - teraz często koń
czy się na jednej. Problemy te jednak nie będą miały istotnego
wpływu na realizację zaplanowanych zadań.

» Bieżący rok je st rekordowy je ś li chodzi o kwotę
budżetu przeznaczoną na inwestycje, przeszło 11
min zł. Czy wszystko przebiega zgodnie z planem?
Faktycznie 2017 r. pod względem inwestycji jest rekordo
wy. Mieliśmy zaplanowane trzy duże inwestycje kubaturowe:
budowę hali widowiskowo-sportowej, rozbudowę Urzędu
Miejskiego połączoną zjego termomodernizacją oraz budowę
remizy strażackiej. Ponadto wybudowaliśmy kolejne ulice, par
king w Puszczykówku, ścieżkę pieszo-rowerową przy ul. 3 Maja,
boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2, oświetle
nie uliczne i kilka drobniejszych zadań. Dużą część zadań już
zrealizowaliśmy, a pozostałe są albo w trakcie budowy, albo
mamy już wybranego wykonawcę.

» Co spowodowało, że aż tak dużą kwotę Miasto mo
gło zaplanować na zadania majątkowe?
Z jednej strony pozyskane środki zewnętrzne na budowę
hali, modernizację Urzędu, parking przy dworcu w Puszczyków
ku i ścieżkę rowerową, z drugiej natomiast drugi rok z rzędu
istotnie wzrosły dochody Miasta z tytułu udziału w podatku
PIT. Przez dwa lata aż o 4,2 min zł.

» Czy wpływ na zwiększone dochody z PIT-u mogły
mieć kampanie informacyjne jakie Miasto prowadzi
ło?
Na pewno tak. Wciąż wielu mieszkańców, w szczególności
przedsiębiorców nie jest świadomych tego, że w zależności od
tego, jakie miejsce zamieszkania wpiszą w deklaracji PIT część
ich podatku trafi do Puszczykowa, albo nie. Przypomnę, że
w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej

wystarczy, gdy w deklaracji PIT wpiszą, że mieszkają w Puszczy
kowie-zameldowani mogą być pod innym adresem. Przedsię
biorcy dodatkowo przed końcem roku muszą dokonać zmiany
wpisu w CEIDG, co jest bardzo proste i wymaga minimalnego
wysiłku. Bardzo zachęcam naszych nowych mieszkańców, któ
rzy przeprowadzili się do Puszczykowa w 2017 roku, aby do
grudnia takiej zmiany dokonali. Poprzez taką zmianę, można
od razu przyczynić się do rozwoju naszego Miasta.

» W czerwcu firma Skanska zakończyła budowę hali
widowiskowo-sportowej, pół roku wcześniej niż za
kładała umowa - czy Miasto w tej sytuacji nie będzie
miało problemów z uregulowaniem płatności, które
przypadały na 2018 r.?
Umowa określa sztywne terminy płatności. Dlatego pomi
mo wcześniejszego wykonania zadania Miasto dokona zapłaty
takjak planowaliśmy, tzn. część płatności zostanie uregulowa
na w przyszłym roku.

» Wcześniejsze oddanie hali z pewnością cieszy, ale
to również wydatki związane z jej utrzymaniem, któ
re nie były planowane.
To prawda-nie planowaliśmy, że już od września będziemy
ponosili koszty utrzymania hali. Jednak zapewniam, że nie jest
to żaden powód do zmartwień, a wręcz przeciwnie, jesteśmy
bardzo zadowoleni, że uczniowie już od września będą mogli
odbywać zajęcia wychowania fizycznego we właściwych warun
kach. Z tego co wiem, dzieci i młodzież już nie mogą się docze
kać pierwszych zajęć. Jestem przekonany, że ten rok bez sali
gimnastycznej (po wyburzeniu dotychczasowej) teraz zostanie
uczniom zrekompensowany. A z kosztami sobie poradzimy.

» Czy m ógłby Pan po w iedzieć ja k ie będą koszty
utrzymania hali?
Największe wydatki związane będą z wynagrodzeniami
osób, które zostały zatrudnione do obsługi obiektu - łącznie
około 200 tys. zł rocznie. Obsługą hali będzie zajmowało się
pięciu pracowników, w tym kierownik, pracownik do obsługi
cd. na str. 4
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WYKONANIE BUDŻETU PUSZCZYKOWA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
1. Dochody - 22 374 990 zł, tj. 49,45% planu.
2. Wydatki - 20 326 274 zł, tj. 42,84% planu.
3. Przychody (wolne środki pieniężne pochodzące
z rozliczeń kredytów i wyemitowanych obligacji) - 2 594 969 zł.
4. Rozchody (spłaty kredytów) - 180 000 zł.
5. Nadwyżka - 2 048 716 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 1PÓŁROCZU 2017 R W ZŁ.

SAM ORZĄD

Nazwa zadania

Plan

W ykonanie

Budowa ulic, w tym: budowa/modernizacja ul.: Reja, Rolna, Krańcowa, Krótka,
Graniczna, budowa modernizacja chodników: ul. Brzozowa i Piaskowa;
2 400 000
wykonanie dokumentacji, wykup gruntów.

936 645

Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz
1 250 000
z infrastrukturą towarzyszącą.

4 920

Modernizacja budynków komunalnych.

100000

4 676

Zakup urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta.

10 000

0

Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu
1 300 000
Miejskiego w Puszczykowie.

20 910

Budowa remizy strażackiej.

350 000

0

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

55 000

0

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 2.

400 000

4 305

Budowa placu zabaw przy SP nr 2 w ramach budżetu obywatelskiego.

100 000

100 000

Modernizacja boiska sportowego przy SP nr 1 - projekt.

20 000

19915

Modernizacja SP nr 1.

77 000

38 019

Modernizacja i adaptacja SP nr 2.

97 000

8 031

Modernizacja instalacji elektrycznej SP nr 2.

150 000

0

Budowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji.

65 000

8 700

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu
50 000
ogrzewania z węglowego na proekologiczne).

0

Budowa oświetlenia ulic, placów zabaw.

350 000

183 320

Budowa hali widowiskowo-sportowej.

4 270 000

1 324 022

Budowa ogrodzenia na działce 570/4.

20 000

0

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościelnej.

45 000

44 999

Zagospodarowanie terenu Zakola Warty.

50 000

6 150

11 159 000

2 704 612

RAZEM
cd. na str. 4

imprez, pracownik techniczny oraz dwie sprzątaczki. Pozostałe
koszty trudniej oszacować, ale nie powinno to być więcej niż
150-200 tys. zł. Oczywiście obiekt będzie przynosił również
dochody z wynajmu czy organizacji imprez.

» Dodatkowe 5 etatów to nie za dużo?
Jest to minimalna liczba osób, która jest w stanie zapewnić
funkcjonowanie hali przez 7 dni w tygodniu od rana do wieczo
ra. Proszę pamiętać, że pracownicy hali to także wzmocnienie
kadry naszej Biblioteki, która będzie nią administrowała.
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» Z myślą o Bibliotece Miasto chciało także remon
tować willę Mimoza - czy jest jeszcze jakaś szansa na
odrestaurowanie tego budynku?
Koszt remontu jest bardzo wysoki - ok. 4 min zł. Dlatego
uzależniamy go od otrzymania środków zewnętrznych. Aktual
nie nasz wniosek o środki z budżetu europejskiego jest weryfi
kowany. Jest duża szansa, że w przyszłym roku ta willa odzyska
dawny blask. Jeśli uda nam się przeprowadzić ten remont to
nasza Biblioteka, mając do dyspozycji budynek na Rynku, halę
widowiskowo-sportową i właśnie willę Mimoza będzie mogła
zaoferować mieszkańcom Puszczykowa jeszcze bogatszą ofer
tę kulturalną.
ECHO PUSZCZYKOWA - sierpień 2017

B

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 33. SESJI RADY MIASTA
PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 22 VIII 2017 R.

UCHWAŁA NR 229/17/VII
w sprawie: nadania „Honorowego Obywatelstwa Mia
sta Puszczykowa" Pani Angelique Kerber.
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje „Honorowe Obywa
telstwo Miasta Puszczykowa" Pani Angelique Kerber za szcze
gólnie zasłużoną dla miasta Puszczykowa działalność.
Uzasadnienie: Do Rady Miasta Puszczykowa wpłynął, zło
żony przez Burmistrza Miasta Puszczykowa, wniosek w sprawie
nadania tytułu honorowego obywatela Miasta Puszczykowa
Pani Angelique Kerber. Komisja weryfikująca rozpatrzyła wnio
sek i zaopiniowała go pozytywnie.
Angelique Kerber (ur. 1988 r. w Bremie, Niemcy) jest wybit
ną tenisistką, posiadającą również polskie obywatelstwo, która
na stałe mieszka w Puszczykowie. Pierwsze kroki na kortach
stawiała w wieku 3 lat, a status profesjonalistki uzyskała
w 2003 roku. Jedenastokrotnie zwyciężyła w turniejach ITF
(w tym dwukrotnie w meczach deblowych). Przełom w jej spor
towej karierze nastąpił w 2011 roku, kiedy to dotarła do półfi
nału US Open. Po tym sukcesie awansowała o 84 miejsca
w rankingu WTA. W późniejszych latach odnosiła kolejne suk
cesy, np. w 2012 roku zagrała w półfinale Wimbledonu, w 2014
roku doszła do czwartej rundy French Open, a w 2015 roku do
trzeciej rundy turnieju US Open.
W styczniu 2016 roku zwyciężyła w wielkoszlemowym tur
nieju Australian Open w grze pojedynczej, pokonując w finale
wielokrotną triumfatorkę tego turnieju i liderkę światowych
rankingów-Amerykankę Serenę Williams. Dzięki zwycięstwu
w Australii, Angelique Kerber awansowała na 2. miejsce w ran
kingu WTA (Women's Tennis Association). W lipcu 2016 roku
na trawiastych kortach Wimbledonu, Angelique Kerber ponow
nie spotkała się w finale z Sereną Williams.
W sierpniu 2016 roku podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich
w Rio de Janeiro Angelique Kerber zdobyła srebrny medal
w grze pojedynczej, a we wrześniu tego samego roku zwycię
żyła w kolejnym wielkoszlemowym turnieju US Open, pokonu
jąc na nowojorskich kortach Czeszkę Karolinę Pliśkovą.
Dziadek Angelique Kerber, pan Janusz Rzeźnik, zbudował
w Puszczykowie - specjalnie dla niej - centrum tenisowe, które
go nazwa „Angie" jest zdrobnieniem od imienia utalentowanej
wnuczki. Na kortach puszczykowskiego ośrodka Angelique
Kerber trenuje i przygotowuje się do najważniejszych zawo
dów. Tutaj też przez okres 5 miesięcy trenowała przed turnie
jem Australian Open. W Centrum Tenisowym „Angie” odbyły
się m.in. rozgrywki Pucharu Davisa (lata 2006 i 2007), ogólno
polskie turnieje halowe (w tym także zawody dla dzieci i mło
dzieży), a od 2015 roku rozgrywane są Międzynarodowe Mi
strzostwa Puszczykowa Kobiet w Tenisie „Angie Cup" (zalicza
ne do cyklu turniejów ITF), w których uczestniczą zawodniczki
z całego świata. W puszczykowskim centrum tenisowym działa
również Akademia Tenisowa Angelique Kerber, w której trenu
ją młodzi zawodnicy, osiągając ogólnopolskie sukcesy. Angelique Kerber osobiście promuje swoim wizerunkiem działal
ność Centrum Tenisowego „Angie" w Puszczykowie.
Triumfy tenisistki okazały się znakomitą promocją naszego
miasta. W licznych wywiadach Angelique Kerber podkreśla nie
tylko swoje polskie pochodzenie, ale również związek z Pusz
czykowem. Podczas gry finałowej w Australii w 2016 roku,
duże stacje mediów ogólnopolskich oraz niemieckich przybyły
do Puszczykowa w celu przeprowadzenia wywiadów z rodziną
Angelique Kerber, jej babcią i dziadkiem. Stacje telewizyjne
pokazywały radość puszczykowskich kibiców, którzy dopingo
wali Angetique Kerber. Tego dnia programy telewizyjne oraz
radiowe informowały o zwycięstwie, mieszkającej w Puszczy
kowie, Angetigue Kerber. Podobna medialna wrzawa wybu
ECHO PUSZCZYKOWA - sierpień 2017

chła, gdy Angelique Kerber wróciła z Melbourne do Polski,
a konkretnie do Puszczykowa.
Nadanie Angelique Kerber „Honorowego Obywatelstwa
Miasta Puszczykowa" jest nie tylko uhonorowaniem znakomitej
tenisistki i ambasadorki naszego miasta, ale również na stałe
podkreśli jej związek z Puszczykowem.

UCHWAŁA NR 230/17/VII
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 211/17/VII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przeję
cia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania pu
blicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową
nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczy
kowo do drogi wojewódzkiej 430.
Uzasadnienie: W Uchwale Nr 211/17/VII Rady Miasta Pusz
czykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przejęcia od Po
wiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polega
jącego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku
od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódz
kiej 430, błędnie wpisano numer drogi powiatowej (zamiast
numeru 2490P, wpisano 2465P).

UCHWAŁA NR 231/17/VII
w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo
wiatach 2017-2021.

UCHWAŁA NR 232/l7/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomo
ści stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej
w rejonie ul. Kosynierów Miłosławskich.
§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotych
czasowych dzierżawców, na okres od dnia 01.10.2017 r. do
30.09.2020 r. części nieruchomości położonej w Puszczykowie,
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 647 o powierzchni
0,0240 ha, obręb Niwka, ark. mapy 4, dla której Sąd Rejonowy
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą
nr PO2P/00106661/5, oznaczonej na załączniku graficznym
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
Uzasadnienie: Dotychczasowi wieloletni dzierżawcy części
nieruchomości, będącej przedmiotem niniejszej uchwały, zwró
cili się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy. Aktualna
umowa dzierżawy wygasa z dniem 30 września 2017 roku.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym określa, że uchwała rady gmi
ny jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na
czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, któ
rych przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Do czasu okre
ślenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącz
nie za zgodą rady gminy. Wysokość czynszu dzierżawnego te
renów będących własnością Miasta Puszczykowa określa zarzą
dzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa.

UCHWAŁA NR 233/17/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto
Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczy
kowie przy ul. Klasztornej, oznaczonej ewidencyjnie jako
działki nr: 202/2 i 202/3, obręb Puszczykowo Stare.
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczyko
wo części nieruchomości przedstawionej na załączniku graficz
nym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, położo
nej w Puszczykowie, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare
Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr PO2P/00174127/7, oznaczonej ewidencyj-
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niejako działka nr: 202/2 o powierzchni 0,0251 ha i działka
nr 202/3 o powierzchni 0,0406 ha, obręb Puszczykowo Stare,
ark. mapy 6.
§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr 177/12/VI Rady Miasta Puszczy
kowa z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zamiany gruntów.
Uzasadnienie: Wyrażenie zgody na nabycie przedmioto
wej części nieruchomości umożliwi Miastu przygotowanie do
sprzedaży w trybie przetargowym dwóch atrakcyjnych nieru
chomości o regularnych kształtach, przy ulicy Klasztornej -je d 
nej o powierzchni 0,1200 ha i drugiej o powierzchni 0,1622 ha.
Analiza rynku nieruchomości pozwala stwierdzić, że działki
0 podobnych areałach cieszę się największym zainteresowa
niem. Zgodnie z Uchwałę Nr 101/11 /VI Rady Miasta Puszczyko
wa z dnia 18 października 2011 r. w sprawie: uchwalenia miej
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczy
kowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskie
go, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabi
litacyjno - Wypoczynkowego WIELSPIN - strefa A - działki
nr 202/2 i 202/3 przeznaczone sę pod tereny zabudowy miesz
kaniowej jednorodzinnej (oznaczone symbolem 1MN).
Uchylenie Uchwały Nr 177/12/VI Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zamiany gruntów zwięzanejestze zmianę koncepcji dotyczęcej przygotowania nieru
chomości do sprzedaży - w zwięzku z długotrwałę procedurę
dotyczęcę uzyskania zgody od przełożonych Zgromadzenia
Braci Serca Jezusowego - na regulacje prawne dotyczęcę
przedmiotowych nieruchomości, a także z faktem wypłacenia
przez Miasto odszkodowania za działkę nr 202/1, która prze
szła z mocy prawa na rzecz Miasta Puszczykowa pod drogę
publicznę, a które to rozliczenie było elementem składowym
uchylanej uchwały.

niu tej samorzędowej jednostce organizacyjnej-w dzierżawę
części nieruchomości opisanej w § 1 powyżej, zabudowanej
halę widowiskowo-sportowę wraz z otoczeniem oraz w zwięz
ku z powyższym o celowości odstępienia od obowięzku zacho
wania przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
W takiej sytuacji organ wykonawczy zobowięzany jest uzyskać
zgodę rady.
Przepis art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomościami określa, że zawarcie umów
użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze prze
targu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogę wy
razić zgodę na odstępienie od obowięzku przetargowego try
bu zawarcia tych umów.
Rada może wyrazić zgodę na odstępienie od obowięzku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy w drodze
indywidualnej uchwały dotyczęcej konkretnie wskazanej nieru
chomości.

UCHWAŁA NR 235/17/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali
w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1
z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na
okres do 3 lat.
§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w najem na rzecz dotych
czasowego najemcy lokali w budynku Szkoły Podstawowej
nr 1 przy ul. Wysokiej 1 w Puszczykowie, na działce o numerze
ewidencyjnym 2200 o powierzchni 1,8780 ha, obręb Puszczy
kowo arkusz mapy 5, dla której Sęd Rejonowy Poznań-Stare
M ia sto w P o z n a n iu p ro w a d z i k s ię g ę w ie c z y s tę
nr P02P/00008487/4 z przeznaczeniem na prowadzenie sto
łówki szkolnej na okres do 3 lat.

UCHWAŁA NR 234/17/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
hali widowiskowo-sportowej stanowiącej własność Miasta
Puszczykowa.
§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę Bibliotece
Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultu
ry w Puszczykowie (zwanej w skrócie „BMCAK w Puszczyko
wie") - w trybie bezprzetargowym, na okres od 01.09.2017 31.08.2027 r. - z przeznaczeniem na dysponowanie halę widowiskowo-sportowę - części zabudowanych nieruchomości wraz
z otoczeniem o łęcznej powierzchni dzierżawy ca 0,58 ha
(oznaczone kolorem czerwonym na załęczniku graficznym stanowięcym integralnę część niniejszej uchwały), będęcych własnościę Miasta Puszczykowa, położonych w Puszczykowie,
oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 2200 o powierzchni
1,8780 ha i działka nr 566/24 o powierzchni 1,2364 ha, obręb
Puszczykowo, ark. mapy 5, wchodzęce w skład nieruchomości,
dla której Sęd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu pro
wadzi księgę wieczystę nr P02P/00008487/4 oraz działka
nr 557/6 o powierzchni 0,0499 ha, obręb Puszczykowo,
ark. mapy 5, wchodzęca w skład nieruchomości, dla której Sęd
Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę
wieczystę nr PO2P/00106660/8.
Uzasadnienie: W zwięzku z Uchwałę Nr 121/16/VII Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 22 marca 2016 r. zmieniajęcę
Uchwałę Nr 252/02/III z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utwo
rzenia samorzędowej instytucji kultury, a także rozszerzajęcę
zakres zadań BMCAK w Puszczykowie - między innymi w ra
mach organizacji działalności kulturalnej oraz kultury fizycznej
1rekreacji, Burmistrz Miasta Puszczykowa zdecydował o odda

UCHWAŁA NR 236/17/VII
w sprawie: określenia przeznaczenia mienia znajdują
cego się w zarządzie Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina
z siedzibą w Puszczykowie.
§ 1 .1 . Mienie, będęce w zarządzie Gimnazjum nr 1 im. Al
berta Einsteina z siedzibę w Puszczykowie, ul. Wysoka 1, we
dług stanu na dzień 31 sierpnia 2017 r., zostanie przejęte przez
Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza z siedzibę
w Puszczykowie, ul. Wysoka 1.
2. Należności i zobowiązania Gimnazjum nr 1 im. Alberta
Einsteina z siedzibę w Puszczykowie, ul. Wysoka 1, według sta
nu na dzień 31 sierpnia 2017 r., staję się należnościami i zobo
wiązaniami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza
z siedzibę w Puszczykowie, ul. Wysoka 1.
§2. Przejęcie mienia oraz zobowiązań i należności, o któ
rych mowa w § 1, nastąpi na podstawie bilansu oraz protokołu
zdawczo-odbiorczego, sporządzonych zgodnie z zasadami
określonymi w odrębnych przepisach.
Uzasadnienie: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Puszczyko
wa Nr 188/17/VII z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: dostoso
wania sieci szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi
1gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z dnia 31 marca 2017 r., poz. 2541) Gimnazjum nr 1 im. Alberta
Einsteina z dniem 1 września 2017 r. zostanie włączone do
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza. W związku
z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały na pod
stawie art. 12 ustawy o finansach publicznych określającej
przeznaczenie mienia likwidowanej jednostki budżetowej.
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UCHWAŁA NR 237/17/VII
w sprawie: określenia przeznaczenia mienia znajdują
cego się w zarządzie Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana
Paderewskiego z siedzibą w Puszczykowie.
Uzasadnienie: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Puszczykowa
Nr 188/17/VII z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania
sieci szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z dnia 31 marca 2017 r., poz. 2541) Gimnazjum nr 2 im. Ignacego
Jana Paderewskiego z dniem 1 września 2017 r. zostanie włą
czone do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopol
skich. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia
uchwały na podstawie art. 12 ustawy o finansach publicznych
określającej przeznaczenie mienia tej jednostki budżetowej.

UCHWAŁA NR 240/17/VII
w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwale
nia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa
na lata 2017-2023.

UCHWAŁA NR 241/17/VII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczy
kowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 238/17/VII
w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy
Miastem Puszczykowo a Gminą Mosina w zakresie lokalne
go transportu zbiorowego.
§ 1. Postanawia się zawrzeć z Gminą Mosina porozumienie
międzygminne dotyczące realizacji zadania własnego w zakre
sie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na prowa
dzeniu komunikacji miejskiej na terenie Miasta Puszczykowa.

UCHWAŁA NR 239/17/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
oraz wspólną realizację przez Miasto Puszczykowo z gmi
nami: Rokietnica i Suchy Las projektu pn. „Odnawialne źró
dła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczyko
wo, Suchy Las".

33. sesja Rady Miasta Puszczykowa odbyła się w sali
konferencyjnej nowej hali sportowo-widowiskowej, która
powstała przy Szkole Podstawowej nr 1. Sesje będą się
w niej odbywały do czasu zakończenia termomodernizacji
i rozbudowy Urzędu Miejskiego.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 34. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 26.09.2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej hali
sportowo-widowiskowej przy SP nr 1 (ul. Podgórna 21). 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 lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl.

PRZYPOM NIENIE O TERMINACH PŁATNOŚCI
Urząd Miejski w Puszczykowie przypomina o zbliżających się terminach płatności:
► III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego - termin płatności do dnia 15.09.2017 r.;
► II raty podatku od środków transportowych - termin płatności do dnia 15.09.2017 r.;
► III raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - termin płatności do dnia 30.09.2017 r.

Należności prosimy wpłacać na rachunek bankowy:

BANK PEKAO S.A. 29 1240 6595 1111 0010 5577 8276
©

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 kupimy na kredyt, a wyrobienie nowe
go dowodu może trwać nawet cztery tygodnie. Niewielu z nas
pamięta, że plastikowe dowody osobiste, które otrzymaliśmy
przed laty, mają swoją datę ważności. Wniosek o wydanie do
wodu osobistego można złożyć w dowolnej gminie na teryto
rium Rzeczypospolitej Polskiej. Jego wydanie trwa od 3 do
4 tygodni, więc warto zawczasu pamiętać o wymianie.
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Termin ważności znajduje się w prawym dolnym rogu
dowodu osobistego. Dowody osobiste posiadające w miej
scu daty ważności wpis „nieozna
czona" nie podlegają wy
mianie. W nowych dowo
dach nie ma podanego ad
resu zameldowanie, koloru
oczu, wzrostu oraz podpisu
posiadacza.

Q U O VADIS PUSZCZYKOWO?
0 PRACACH NAD STRATEGIĄ ROZWOJU
1 PROMOCJI MIASTA
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Komisji Edukacji,
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Małgorzata Szczotka
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szczególnie ważny był fakt, że podczas nieraz wielogodzin

nowej strategii rozwoju miasta i pow

nych dyskusji potrafiliśmy w sposób kulturalny i z szacunkiem
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nie zgadzać się oraz wzajemnie przekonywać. To, moim zdani

asta w Puszczykowie. Uważam, że jest

em, duża wartość, która dotąd „na puszczykowskim podwór

to niezwykle ważne zadanie dla wszyst

ku” była prawie nieosiągalna, a na tle tego, co dzieje się obec
nie w naszym kraju jest czymś wyróżniającym się i godnym
podkreślenia.

kich, którzy interesują się przyszłymi
losami Puszczykowa, a więc nie tylko dla burmistrza i radnych,
ale także mieszkańców zaangażowanych w sprawy naszego
miasta. Pod pojęciem strategii rozwoju gminy należy rozum

Na bazie tej wielomiesięcznej współpracy, która dodat
kowo wsparta była ulicznymi, anonimowymi ankietami, wy

ieć perspektywiczny plan, który określa strategiczne cele

wiadami pogłębionymi z wybranymi puszczykowianami oraz

rozwoju, a także wytycza kierunki działania w postaci celów

diagnozą strategiczną powstały niedawno projekty strategii

i zadań operacyjnych. Strategia rozwoju zatem to ważny do
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miasta, wskazującym

one kolejną fazę konsultacji społecznych, co pewnie potrwa

kierunki działania samorządu na rzecz rozwoju społeczno-

jeszcze około miesiąca. Zapraszamy do zapoznania się z treścią
tych dokumentów.

gospodarczego
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powstałego Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo, którzy regu

' łamach „Echa Puszczykowa"

w

perspektywie najbliższych

kilkunastu

lat. Dokumentem równoległym i spójnym ze wspomnianym

Największym naszym problemem było i je st włączenie

wyżej musi być strategia promocji miasta. W dużym skrócie

w tok prac i obudzenie do aktywności młodych mieszkańców

i uproszczeniu można powiedzieć, że w strategii rozwoju

Puszczykowa. W indywidualnych rozmowach z młodzieżą

określamy to, dokąd miasto ma zmierzać i jak to osiągnąć,

słychać, że rodzinne miasto bardzo ich interesuje, ale kiedy

natom iastwstrategii promocji precyzujemy, komu ijak te cele
komunikujemy.

zapraszamy ich na spotkania, chcemy ich wysłuchać, bardzo

Jak piszą autorzy we wstępie do wypracowanego w ciągu

ich pogląd na rozwój Puszczykowa jest najmniej słyszalny...

ostatnich kilku miesięcy projektu puszczykowskiej strategii

A przecież, jak sformułowano w omawianym przeze mnie pro

pozwala ona: „ukierunkować wydatki budżetowe przez us

je k c ie -w wizji rozwoju Puszczykowa, czyli obrazie tego, jak ma

talenie priorytetów. Strategia jest także dokumentem pro

wyglądać nasze miasto za 10/15 lat: „Puszczykowo to miasto

mocyjnym miasta, ma charakter oferty skierowanej do miesz

następnych pokoleń - miasto kreatywnych ludzi, silne działal

niewielu przybywa. Szkoda, bo przez to zdanie młodych,

kańców - obecnych i przyszłych, oraz inwestorów, a także

nością profesjonalną, wyróżnia się branżą usług zdrowia i uro

gości, w tym turystów. Jest to oferta inwestycji, zaangażowa

dy. Mieszkańcy Puszczykowa spotykają się ze sobą, odzyskują

nia i współpracy." Dlatego też niezwykle istotne było to, aby

poczucie więzi międzyludzkich. Młodzież w Puszczykowie jest

w procesie powstawania tych dokumentów wzięło udział jak

społecznie aktywna i zmotywowana do nauki. Puszczykowo

najwięcej mieszkańców i w dużej mierze to się udało. W tym

jest miastem eleganckiego rozwoju bogatym w ciszę. Turysty

miejscu chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaan

ka w Puszczykowie jest kołem napędowym kulturalnej i spor
towej aktywności, tętnem weekendowego życia.”

gażowanie, pomoc, a także konstruktywną krytykę niektórym
uczestnikom naszych spotkań. Przede wszystkim bardzo ser

Czy uda się więc realizować tę wizję bez aktywności mło

decznie dziękujemy p. prof. Henrykowi Mrukowi, który będąc

dych puszczykowian? Na pewno nie! I dlatego ożywienie

specjalistą z zakresu tematyki marketingu oraz tworzenia

społeczne młodzieży powinno być jednym z najważniejszych

strategii i przywództwa, autorem bardzo wielu publikacji nau
kowych, a także mieszkańcem Puszczykowa - w darze dla mia

celów działań wszystkich, którym Puszczykowo leży na sercu.

sta poświęcił wiele swego cennego czasu, by dzielić się z nami
swą wiedzą i doświadczeniem. Pana wsparcie, Panie Profe
sorze, było dla nas bardzo ważne!
Chciałabym także wyróżnić grupę mieszkańcówz niedawno

Małgorzata Szczotka
przewodnicząca Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu RM Puszczykowa

KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII
RO ZW O JU I PR O M O CJI MIASTA PUSZCZYKOW A
Burmistrz Miasta Puszczykowa ogłasza konsultacje społeczne opracowanej Strategii Rozwoju i Promocji
Miasta Puszczykowa. Uwagi do dokumentu można wnosić do 8 września br. pisemnie lub mailowo na adres:
promocja@puszczykowo.pl na formularzu dostępnym na stronie internetowej: www.puszczykowo.pl
lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
Informujemy, że otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców odbędzie się 5 września br. o godzinie
17:00 w sali konferencyjnej hali sportowo-widowiskowej przy SP nr 1 (ul. Podgórna 21).
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Fundusze
Europejskie

@

Polska Cyfrowa

CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI,
REALNE KORZYŚCI

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

E-MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI
r /^ m ie szkań có w Puszczykowa może skorzystać z bezpłatnych szkoleń organizowanych w ramach
Ł 1 3 v / p ro je k tu „e-Mocni: cyfrow e um iejętności, realne korzyści". Je s t on realizow any przez partner
stwo w składzie: Fundacja Aktyw izacja (Partner W iodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Inform acyj
nego, Polski Zw iązek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. O rganiza
cje te zaprosiły do w spółpracy ponad 101 gmin z całej Polski, w tym również Puszczykowo.
Udział Puszczykowa w projekcie daje szansę mieszkańcom
na podniesienie umiejętności korzystania z intemetu oraz sze
rokich możliwości jakie dają e-usługi. Nauka będzie odbywała
się w formie kursów e-learniningowych oraz *webinariów.
Dzięki nim, uczestnicy szkoleń nauczą się jak korzystać z elek
tronicznej bankowości, kontaktować się z bliskimi przez komu
nikatory oraz zdobędą wiele innych przydatnych umiejętności.
Należy podkreślić, iż celem projektu jest przekazanie wiedzy
i kompetencji osobom, które do tej pory nie potrafiły korzystać
z zasobów Internetu, a dzięki projektowi zdobędą nową wie
dzę ułatwiającą im funkcjonowanie w codziennym życiu Dzia
łania projektu skierowane są głównie do osób: w wieku 65+;
44-65; 18- 34 oraz 35-43 chcących podnieść swoje wykształce
nie; w wieku 18-34, 35-43, 44-65, które często zmieniają i po
szukują pracy oraz interesariuszy Urzędu Miejskiego, którzy są
zainteresowaniu rozwojem kompetencji cyfrowych.
Planujemy maksymalnie włączyć w działania projektu
mieszkańców Puszczykowa, instytucje publiczne i organizacje
pozarządowe oraz wykorzystać lokalne zasoby i posiadaną in
frastrukturę, tak, aby mieszkańcy Puszczykowa objęci projek
tem mogli stale doskonalić umiejętności, kiedy pojawią się
nowe programy, aplikacje i e-usługi.

♦ Wiem, na których stronach szukać ofert pracy, korzystam
z porad.
♦ Potrafię zapisać dziecko do wybranej szkoły oraz na zajęcia
dodatkowe i sprawdzam oceny w dzienniku elektronicznym.
♦ Używam Facebooka i Skype'a, żeby być w kontakcie ze zna
jomymi i przyjaciółmi.
♦ Dzielę się moją wiedzą i umiejętnościami z innymi, za
mieszczam posty na Facebooku, wrzucam filmy na YouTube, niedługo uruchomię własny blog.
♦ Już nie biegam ciągle do banku - sprawdzam stan konta
przez Internet albo robię przelewy.
♦ Gdy coś jest mi już niepotrzebne, sprzedaję to na Allegro
albo na OLX.
♦ W Internecie planuję wakacje - kupuję bilety, rezerwuję
noclegi, a dzięki temu oszczędzam czas i pieniądze.
♦ Nie stoję w kolejce do urzędu skarbowego - PIT rozliczam
przez Internet.
♦ Wiem, co słychać w naszej gminie-zaglądam na lokalne
portale informacyjne i na stronę miasta.
♦ Potrafię skorzystać z wybranych usług na platform ie
e-PUAP (np. zgłosić zbiórkę publiczną).
♦ Wiem, jakie fundacje i stowarzyszenia funkcjonują w mojej
okolicy i angażuję się w ich działania.

Dla kogo kursy?
Chcemy zaprosić do udziału w projekcie wszystkich miesz
kańców Puszczykowa, którzy chcieliby bezpłatnie nauczyć się
wykorzystywać zasoby Internetu w codziennych sprawach,
gdyż wiele sfer naszego życia wymaga posiadania cyfrowych
umiejętności, a ich brak powoduje, że pewne informacje i wie
dza są dla nas niedostępne i niejako czynią nas wykluczonymi.
Dlatego na zajęcia zapraszamy wszystkich, którzy chcą to zmie
nić. Chcemy oswoić komputer i uczynić go przyjaznym i uży
tecznym narzędziem.

Zapisy i rekrutacja
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Katarzyną Nowak
-Śronek pod nr tel. 668 983 754. Rekrutacja odbywa się
w biurze Referatu Promocji, Kultury i Sportu przy ul. Kościelnej 7.

W pierwszej kolejności zapraszamy
osoby w wieku 65+ oraz w wieku 44-65.
Zapisy dla tych grup do 28.08 br.

I

P r o je k t j e s t r e a liz o w a n y z e ś r o d k ó w E u r o p e js k ie g o F u n d u 

Na co?
Od września 2017 roku do lipca 2019 roku chcielibyśmy
przeszkolić 250 osób w różnych grupach wiekowych. Zajęcia
będą odbywały się w grupach 6-osobowych i dla każdej grupy
przewidziane jest 21 godzin wsparcia. Każdy uczestnik może
wziąć udział tylko w jednym bloku tematycznym. Zakres tema
tyczny szkoleń obejmuje 9 obszarów, z których będziemy szko
lić: edukacja, sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi, pra
ca i rozwój zawodowy, zdrowie odpoczynek i hobby, zaangażo
wanie obywatelskie oraz religia i potrzeby duchowe;
Przykładowe umiejętności, które uczestnicy nabędą dzięki
szkoleniom z poszczególnych obszarów m.in.:

Fundacja
Aktywizacja

FRSI

FUNDAGA
ROZWOJU.
SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO

s z u R o z w o ju R e g io n a ln e g o w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j
n e g o P o ls k a C y f r o w a (d z ia ła n ie 3.1 „ D z ia ła n ia s z k o le n io w e
na r z e c z ro z w o ju k o m p e t e n c ji c y fr o w y c h " ) .

* webinarium (ang.web(sieć) +seminar (seminarium)) - rodzaj
internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za
pomocą technologii, umożliwiającej obustronną komunikację
między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzysta
niem wirtualnych narzędzi. W założeniu ma przypominać tra
dycyjne spotkanie i umożliwić kontakt mimo dużych odległości.
Webinaria wykorzystywane są głównie jako narzędzia szkole
niowe i marketingowe.

FiRR

FUNDACJA INSTYTUT

ROZWOJU REGIONALNEGO

O d d z ia ł Ł ó d z k i
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MIEJSKIE INWESTYCJE NIE ZWALNIAJĄ TEMPA
imo w akacji w Puszczykowie prowadzono w iele miejskich inw estycji. O czyw iście największa to bu
dowa hali sportow o-widowiskow ej. Zaawansow ane prace trw ają również przy term om odernizacji
i rozbudowie Urzędu M iejskiego.

M

Budowa hali sportowo-widowiskowej została już zakończo
na, a miasto uzyskało już pozwolenie na jej użytkowanie. Uro
czyste otwarcie zaplanowane jest na 8 września (szczegóły na
plakacie na str. 24). Jednak już 22 sierpnia br. salę konferencyj
ną znajdującą się w tym obiekcie przetestowali radni i miesz
kańcy uczestniczący w sierpniowej sesji Rady Miasta.
Natomiast prace związane z termomodernizacją i rozbudo
wą urzędu wciąż trwają. Zakończono już m.in. przekładanie
i modernizację dachu na zabytkowym budynku. Natomiast
w budynku B, w którym mieściła się m.in. sala sesyjna, rozpo
częto montaż nowego stropodachu, który ze względu na zły
stan techniczny musiał być wymieniony. Zaawansowane są już
także prace przy budowie murów łącznika i dobudówki. Zakres
prac tej inwestycji obejmuje termomodernizację istniejących
dwóch budynków-głównego zabytkowego i nowszego parte
rowego, budowę łącznika i dodatkowych pomieszczeń w bu
dynku B. Po zakończeniu robót budynki zostaną też przystoso
wane do obsługi osób niepełnosprawnych. W zakres prac
wchodzi także wymiana wszystkich okien oraz instalacji grzew
czej. Na koniec na budynku urzędu zostaną zamontowane ko
lektory instalacji fotowoltaicznej, która jest jednym z elemen
tów termomodernizacji. Na prace związane z termomoderni
zacją i rozbudową budynków Urzędu Miejskiego Puszczykowo
uzyskało dofinansowanie w wysokości prawie 650 tys. zł.
Zakończono już także budowę Zintegrowanego Węzła
Przesiadkowego w Puszczykowie, na który miasto otrzymało
dotację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 „Wspieranie
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strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska". Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobil
ność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. W ramach tej
inwestycji powstał parking typu Park&Ride z 22 miejscami po
stojowymi w ciągu ulicy Dworcowej oraz parking Bike&Ride
z 40 miejscami postojowymi w bezpośrednim sąsiedztwie
dworca w Puszczykówku. Elementem ZWP jest także droga
rowerowa o długości 524 m, która powstała wzdłuż ul. 3 Maja
- od granicy miasta do wysokości likwidowanego przejazdu
kolejowego (dalej, do dworca rowerzyści dojadą ul. Moniuszki
lub planowaną przez PKP drogą serwisową wzdłuż linii kolejo
wej). Uzupełnieniem tej inwestycji będą dwa infokioski, na któ
rych w atrakcyjny i przejrzysty sposób zostaną zaprezentowane
schematy połączeń komunikacyjnych, rozkłady jazdy oraz moż
liwości dojazdu do poszczególnych miejsc w Puszczykowie i ca
łej aglomeracji poznańskiej. Zaplanowano również montaż
dwóch tablic multimedialnych informujących o najbliższych
odjazdach środków komunikacji publicznej.
Ekipy drogowców pracowały także na ul. Brzozowej, gdzie
wybudowały chodniki.
Podczas tegorocznych wakacji przy Szkole Podstawowej
nr 2 powstało także boisko wielofunkcyjne ze sztuczną na
wierzchnią i oświetleniem. Natomiast na placu zabaw przy ul.
Sportowej wymieniono niemal wszystkie urządzenia, m.in. huś
tawki, linarium, zestaw zabawowy, drewniane auto oraz pia
skownicę z zadaszeniem. Aby lepiej zacienić plac, wzdłuż ogro
dzenia z boiskiem piłkarskim zostanie nasadzona zieleń.
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PIERWSZE ZAJĘCIA
Em
3 W HALI WE WRZEŚNIU

N

owa hala sportowo-widowiskowa w Puszczy
kowie zacznie Funkcjonować od 4 września
2017 roku. Ju ż teraz w szystkie osoby lubiące
sport, ruch zapraszam y na zajęcia które będą od
bywały się na mniejszej sali ćwiczeń. Poniżej pre
zentujem y grupy, które zaczynają zajęcia ju ż we
w rześniu.

□ - KMAA to niezwykła akademia aikido. Tworzy wielką rodzi
nę miłośników aikido, pasjonatów sportu i zdrowego trybu
życia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 516388-237.
□ - ćwiczenia Qigong Lecącego Żurawia, to zdrowotna gimna
styka oparta na starożytnej tradycji z Chin przywracająca rów
nowagę psychiczną, duchową i metaboliczną. Dodatkowe in
formacje można uzyskać pod nr tel. 603-683-842.
□ -brazylijskie Jiu-Jitsu, zajęcia prowadzi Klub sportowy lnvictus BJJ, który zaprasza na treningi dzieci od 6-12 lat na trenin
gi. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 514-292714.
□ -joga - prowadząca: Karolina Karpińska, informacje pod
nr te l.+48 666 851 382.
□ -pilates - system ćwiczeń fizycznych, którego celem ma być
rozciągnięcie i uelastycznienie wszystkich mięśni ciała. Prowa
dząca: Małgorzata Karpińska, informacje pod nr tel. +48 666
851 382.

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ
HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ
W PUSZCZYKOWIE
Nazwa usługi

Cena
(brutto)

WYNAJEM HALI SPORTOWEJ Z SZATNIĄ ZA 60
MINUT OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (ISTNIEJE
MOŻLIWOŚĆ WYNAJMU 1/3 ORAZ 2/3 HALI
SPORTOWEJ)
przez stowarzyszenia zarejestrowane na terenie
Miasta Puszczykowo

75 zł

przez osoby fizyczne, prawne, firmy, pozostałe

105 zł

WYNAJEM HALI SPORTOWEJ Z SZATNIAMI ZA 60
MINUT W SOBOTY I NIEDZIELE (MOŻLIWOŚĆ
WYNAJMU TYLKO CAŁEJ HALI SPORTOWEJ)
przez stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Miasta
Puszczykowo
do pięciu godzin (cena za godzinę)

75 zł

powyżej pięciu godzin (maksymalnie 12 godzin)

700 zł

przez osoby fizyczne, prawne, firmy, inne
do pięciu godzin (cena za godzinę)

120 zł

powyżej pięciu godzin (maksymalnie 12 godzin)

900 zł

WYNAJEM HALI SPORTOWEJ Z SZATNIAMI ZA 60
MINUT WRAZ Z OBSŁUGĄ NAGŁOŚNIENIA
ORAZ TABLICĄ WYNIKÓW (MOŻLIWOŚĆ WYNAJMU
TYLKO CAŁEJ HALI SPORTOWEJ)
przez stowarzyszenia zarejestrowane na terenie Miasta
Puszczykowo
do pięciu godzin (cena za godzinę)

100 zł

powyżej pięciu godzin (maksymalnie 12 godzin)

1000 zł

przez osoby fizyczne, prawne, firmy, inne
do pięciu godzin (cena za godzinę)

150 zł

powyżej pięciu godzin (maksymalnie 12 godzin)

1200 zł

WYNAJEM SALI ĆWICZEŃ Z SZATNIĄ ZA 60
MINUT OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
1 godzina bez względu na rodzaj podmiotu wynaj
mującego

30 zł

p o w yżej 5 godzin i w ię ce j (m a ksym a ln ie
12 godzin) bez względu na rodzaj podmiotu
wynajmującego

250 zł

WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ ZA 60 MINUT
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
1 godzina bez względu na rodzaj podmiotu wynaj
mującego

40 zł

p o w yżej 5 godzin i w ię ce j (m a ksym a ln ie
12 godzin) bez względu na rodzaj podmiotu
wynajmującego

300 zł

Uwaga! Sala ćwiczeń oraz sala konferencyjna w soboty
i niedziele wynajmowane są minimum na 5 godzin.
Obowiązują ceny z tygodnia.
ECHO PUSZCZYKOWA - sierpień 2017
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RUSZY BUDOWA REMIZY O SP PUSZCZYKOWO
odczas sierpniowej sesji puszczykowscy radni wyrazili zgodę
na zwiększenie kwoty przeznaczonej na budowę remizy
OSP Puszczykowo. Było to konieczne, ponieważ także w dru
gim przetargu wykonawcy złożyli oferty, które przekraczały
środki zabezpieczone przez Miasto w budżecie na budowę.
Dzięki decyzji radnych budowa ruszy w najbliższych tygo
dniach. Wszystkie uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia bu
dowy miasto uzyskało już wcześniej.
Decyzja o budowie remizy została podjęta przez radę
w ubiegłym roku. Dla OSP to bardzo ważna inwestycja. W bu
dynku będę garażowane pojazdy puszczykowskich ochotników
oraz specjalistyczne wyposażenie, którym dysponuje ta jed
nostka. Oczywiście remiza zapewni także zdecydowanie lepsze
warunki socjalne. Obecnie druhowie maję do swojej dyspozycji
tylko kontener.
___________________________________________________________ red

P
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NARODOWE CZYTANIE WESELA STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

Tegoroczna lektura Narodowego Czytania została wybrana
podczas głosowania internetowego. Dzieło Wyspiańskiego
konkurowało z „Przedwiośniem" Stefana Żeromskiego, „Pamiętkami Soplicy" Henryka Rzewuskiego i „Beniowskim" Juliu
sza Słowackiego.
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta
RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólnę lekturę „Pana
Tadeusza" Adama Mickiewicza.
2 września 2017 roku/sobota/zapraszamy do Biblioteki Miej
skiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczy
kowie w godzinach: 9:00 -13:00.
W tym dniu będzie możliwość wysłuchania wybranych frag
mentów księżki oraz rozwięzania mini testu wiedzy o „ Weselu"

r
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02.09.2017

STANISŁAW WYSPIAŃSKI

Wesele

P A T R O N A T H O N O R O W Y P A R Y P R EZ Y D EN C KIEJ

V ________

)

Zapraszamy. Oficjalna strona: http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2017/

_________________________________________________ BMCAK

ECOHARMONOGRAM W SMARTFONIE I KOMPUTERZE

I

Eco Harmonogram

Zwięzek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT”
w Czempiniu uruchomił bezpłatnę usługę powiadamiania o zbliżajęcych się terminach
wywozu odpadów komunalnych oraz o istotnych zmianach zwięzanych z gospodaro
waniem odpadami komunalnymi w postaci aplikacji EcoHarmonogram.
Skorzystanie z usługi jest możliwe poprzez bezpłatnę aplikację mobilnę na smartfony (android, ios, Windows) pozwalajęcę ścięgnęć harmonogram wywozu odpadów
na telefon i otrzymywać powiadomienia bezpośrednio z aplikacji.

Następny termin:
ODPADY NIESEGREGOWANE
ODPADY ZIELONE

Dla mieszkańców Puszczykowa, którzy nie korzystaję ze smartfonów, wszelkie
informacje dostępne w aplikacji mobilnej można znaleźć również na stronie interne
towej Zwięzku (www.selekt.czempin.pl, zakładka eco harmonogram) oraz Puszczy
kowa (www.puszczykowo.pl zakładka Odpady).

@

NAGRODY DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

Do końca września 2017 roku można zgłaszać kandydatów
do Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie
uzdolnionych. Zgodnie z regulaminem, kandydatami mogę być
uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz
studenci mieszkajęcy na terenie Puszczykowa i reprezentujęcy
Miasto Puszczykowo.
Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów,
których zainteresowania wykraczaję poza programy szkolne
i którzy wykazuję się znaczęcymi osięgnięciami w nauce, spo
rcie, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej oraz zadaniach
promujęcych miasto Puszczykowo.
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Prawo do zgłaszania kandydatów maję dyrektorzy oraz
inne organy szkół i placówek oświatowych, rodzice kandydata
lub jego opiekunowie prawni, stowarzyszenia oraz organizacje,
których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci
i młodzieży.
Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego
(druk wniosku oraz regulamin do pobrania na stronie interne
towej w zakładce Wirtualny urzęd/oświata lub w siedzibie
Urzędu, ul. Podleśna 4).
Szczegółowe informacje: Biuro Rady Miasta
tel. 061 898 37 34, e-mail: rada@puszczykowo.pl.
ECHO PUSZCZYKOWA - sierpień 2017

LATO Z BIBLIOTEKĄ

Z

a nami lipiec i sierpień, w alizki i plecaki udały się na zasłużony odpoczynek po letnich podróżach, liczy
my ostanie dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zanim jed nak w rócim y do całorocznej
rutyny, w arto jeszcze oddać się letniem u nastrojowi i odprężeniu.

Mamy nadzieję, że rów nież nasza biblioteka wniosła swój
wkład w Państwa udany wypoczynek, dzięki wypożyczonym
u nas książkom i audiobookom. Jak co roku, przed rozpoczę
ciem sezonu letniego przygotowaliśmy dla naszych Czytelni
ków cały arsenał nowości wydawniczych dla dorosłych, mło
dzieży i dzieci. Nie zabrakło też letnich warsztatów dla dzieci,
z których tak chętnie Państwo korzystają.
Nasza biblioteka w swojej wakacyjnej ofercie proponowała
w arsztaty czytelniczo - plastyczne „Ale kosmos!" oraz „Czar
teatru". Podczas pierwszych z wymienionych zajęć poznawali
śmy nasz układ słoneczny, przygotowywaliśmy model wybra
nej planety, wspólnie przygotowaliśmy kosmiczną rakietę oraz
rozwiązywaliśmy krzyżówki i łamigłówki o astronomicznej te
matyce. W drugim tygodniu poświęconemu teatrowi pozna
waliśmy wspólnie główne cechy teatru elżbietańskiego, japoń
skiego teatru kabuki. Przygotowaliśmy też maski, kostiumy
i scenografię do przedstawienia „O rybaku i złotej rybce", nad
którym wspólnie pracowaliśmy.
Dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat przygotowaliśmy zajęcia
„Wakacyjna kraina książek", które są letnią odsłoną zajęć czy
telniczych, prowadzonych przez bibliotekę w ciągu roku szkol
nego. Podczas zajęć pochylaliśmy się nad problemem z bała
ganem, jaki panował w pracowni bobra Kastora, zastanawiali
śmy się czy wszyscy śpią w nocy, a jeśli nie to dlaczego i co
wtedy robią piekarze, drukarze, policjanci, strażacy czy pielę

gniarki. Poznaliśmy też wakacyjne plany Bolka i Lolka, legendy
z polskich gór, zwiedzaliśm y magiczny ogród malarza Claude'a Moneta.
W tym roku można też było wziąć udział w warsztatach z pa
pierowym teatrzykiem kamishibai, podczas nich uczestnicy przy
gotowywali własną bajkę, na zadany oraz na wybrany temat.
Zajęcia zakończyliśmy pokazem przygotowanych opowieści.
Wszystkie te zajęcia skoncentrowane były wokół książek
popularnonaukowych, literatury pięknej, opowieści, baśni i le
gend. Mamy nadzieję, że każdy z młodych miłośników książek
znalazł w naszych zajęciach coś dla siebie.
Oprócz zajęć dla dzieci przygotowaliśmy też inne atrakcje. Let
nie wieczory na końcu lipca i sierpnia staraliśmy się umilić ki
nem na Rynku w Puszczykowie. W sierpniu i wrześniu nasza
oferta przybrała luźniejszą formę pojedynczych zajęć o szero
kiej tematyce - od zajęć kulinarnych, przez architektoniczne,
aż po taneczne. Nie zabrakło w niej warsztatów bębniarskich,
czytelniczo - plastycznych oraz mydlarskich. Te ostatnie odbę
dą się 8 września, więc jeśli ktoś z Państwa ma ochotę się na nie
wybrać to serdecznie zapraszamy. Prowadzimy też zapisy na
wrześniowe warsztaty produkcji świec i eko kosmetyków. Jak
zawsze zachęcamy też do odwiedzania naszej strony interne
towej www.biblioteka.iq.pl oraz profilu na portalu facebook,
ale przede wszystkim do odwiedzania naszej biblioteki.

_______________________________________________________ BMCAK

mm
Chcesz wziąć udział w warsztatch
robienia świec i tworzenia eko kosmetyków
(kule do kąpieli, szampony, toniki)?
Zgłoś się do nas!
Warsztaty trwać będą ok. 3 godz., koszt 150
zł, od osoby, ilość miejsc ograniczona.
Warsztaty odbędą się w drugiej połowie
sierpnia lub na początku września, termin
zostanie ustalony po zebraniu grupy.
Zapisy pod nr tel. 61 8 194 649.
Zapraszamy!

designed by freepik.com
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PASJE MŁODYCH CZYTELNIKÓW
sierpniu, w budynku Biblioteki Miejskiej możemy oglądać
prace plastyczne Zuzanny Skibińskiej. Autorka, przy po
mocy prostych środków artystycznych takich jak rysowanie,
malowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie i szycie, przedsta
wia różne wydarzenia zaobserwowane w otoczeniu oraz pod
suwane przez bogatą wyobraźnię. Jej prace są wyrazem bar
dzo osobistych zainteresowań i przeżyć oraz zawierają duży
ładunek uczuć i ekspresji Zuzi.
W wystawie towarzyszącej prezentujemy czarno-białe pra
ce Magdaleny Lipińskiej. Wielokrotnie podziwialiśmy twórczość
Magdy, rozpoznawalny styl, niespotykane podejście do zna
nych tematów i olbrzymią pracowitość. Wart docenienia jest
także fakt, że zbiór prac przygotowany na poszczególne wysta

W

wy zawsze różnił się tematyką i sposobem realizacji, co świad
czy o wysokiej umiejętności twórczego myślenia Magdaleny.

_________________________________________________ BMCAK

BIBLIOTEKA PO WAKACJACH

W

------------------------------------

akacje za nami, ale przecież czeka nas cały szereg atrakcji, którym i umilamy sobie oczekiw anie na
kolejne ciepłe m iesiące.

Nasza biblioteka wraz z początkiem września zaczyna zbie
rać zapisy na zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które
ruszą już w październiku. Wśród nich nie zabraknie zajęć pla
stycznych, czytelniczych, tanecznych (balet, hip hop i innych),
kondycyjnych (body conditioning) oraz wielu innych. Czekają
nas też comiesięczne spotkania dla dzieci z Panią Melodią i jej
podróżami. Młodzi kucharze już mogą zapisywać się na kolejne
zajęcia kulinarne. W naszej ofercie nie zabraknie też cyklu „Spo
tkań z ciekawymi ludźmi", czy spotkań autorskich. Szczegółowe
informacje, co do rozkładu zajęć już wkrótce. Zachęcamy do
śledzenia na bieżąco oferty biblioteki - osobiście w naszej sie

dzibie ul. Rynek 15, 62-040 Puszczykowo lub dzwoniąc pod
numer telefonu 61 8 194 649. Warto też zaglądać na naszą
stronę internetową www.biblioteka.iq.pl lub na profil na por
talu facebook.
Przypominamy też nasze godziny otwarcia:
poniedziałek: 7.00-15.00;
wtorek, środa, czwartek: 10.00-18.00;
piątek: 7.00-15.00;
sobota: 9.00-13.00 w ciągu roku szkolnego.
ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI!
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WPUSZCZAMY KULTURĘ DO PUSZCZY

--------------------------

W

Wspólnie rozmawialiśmy, m.in. o teatrze i różnych jego ro
dzajach, o kukiełkach, pacynkach, marionetkach, aktorach i ich
pracy. Ale nie tylko aktorzy tworzą teatr. Zapoznając się z pra
cą reżyserów, scenografów i scenarzystów teatralnych, wciela
liśmy się w ich role. Wybraliśmy baśń maltańską „Kraina Trzech
Krzywych Cytryn", na podstawie której stworzyliśmy scena
riusz. Dodaliśmy dialogi, zmieniliśmy trochę oryginalną histo
rię, dzięki czemu pojawiła się w niej nutka humoru. Stworzyli
śmy szkice postaci, podzieliliśmy się rolami i nadszedł czas
ciężkiej pracy. Trzeba było nauczyć się roli, nadać wybranej
postaci właściwy charakter i oddać go poprzez grę aktorską.
Równocześnie tworzyliśmy scenografię korzystając z materia
łów zakupionych na potrzeby projektu oraz farb podarowa
nych nam przez Panią Krystynę Czajkowską. Zadbaliśmy także
o potrzebne rekwizyty i kostiumy. Na koniec tego tygodnia
rodzice zaproszeni na piątkowe podsumowanie naszej pracy
poczuli się jak w prawdziwym teatrze. Zawiesiliśmy wykonane
przez nas ogromne plakaty tworzące scenerię wystawianej
przez nas sztuki i sale świetlicy przeistoczyły się w scenę oraz
kulisy. Chwila napięcia i aktorzy weszli na scenę. Wtedy na
prawdę zobaczyliśmy jakie talenty w nas drzemią!
Ostatni tydzień II modułu odbył się pod znakiem tańca i mu
zyki. Dzieliliśmy się naszą ulubioną muzyką przy okazji ucząc się
tolerancji i w praktyce pracując nad powiedzeniem „o gustach
się nie dyskutuje". Okazało się, że muzyka jest wartością po
nadczasową, którą umiemy i lubimy się dzielić. Ogromną ra
dość sprawił nam również taniec. Okazało się, że istnieje niezli
czona ilość rodzajów tańca, a poza tym tańcem można nazwać
po prostu rytmiczny ruch ciała. Nauczyliśmy się dworskiego
tańca - menueta, bawiliśmy się stylem dowolnym i popróbo
waliśmy kilku innych kroków. Myślicie, że warsztaty zakończy
liśmy tradycyjnym przestawieniem naszych umiejętności ta
necznych? Otóż nie! Ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich

przybyłych gości był nakręcony przez nas film muzyczny! Cały
tydzień pracowaliśmy nad tym, aby zsynchronizować nasze ru
chy, wybijać i trzymać rytm oraz oswoić się z kamerą i nauczyć
tekstu ponadczasowego hitu zespołu Queen „We will rock
you". Nie poprzestaliśmy jednak na filmie. Gdy już wszyscy wi
dzowie myśleli, że przedstawienie dobiegło końca, zamiast
napisów końcowych pojawiło się zaproszenie do uczestnicze
nia w prawdziwym przestawieniu. Rodzice i goście otrzymali
zrobione przez nas instrumenty (bębenki, grzechotki, tarki,
itp.) stając się muzykami, a my, jakby wychodząc z ekranu za
tańczyliśmy dla nich na żywo. Było przy tym wiele wzruszeń,
a oklaski były ogromne!
W ten piękny sposób, zapraszając naszych największych
fanów do wspólnej zabawy, zakończyliśmy drugi moduł zajęć
w ramach projektu wPUSZCZAmy Kulturę do PUSZCZY. W na
szych głowach pozostanie wiele cudownych wspomnień, od
krytych talentów i zdobytej wiedzy.
Napisy końcowe i kurtyna? Czy to już koniec? Zachęcamy do
śledzenia naszych działań na Facebookowych stronach Klubu
Puszcza i projektu wPUSZCZAmy Kulturę do PUSZCZY.
Projekt wPUSZCZAmy Kulturę do PUSZCZY został stworzo
ny przez Fundację Restart, z inicjatywy kadry Klubu Puszcza
w odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci uczęszczających na
zajęcia do świetlicy i we współpracy partnerskiej z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puszczykowie. Program pro
wadzony przez Fundację ReStart dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach progra
mu Kultura Dostępna. Całość działań podjętych w ramach pro
jektu podzielona jest na IV moduły. Dwa z nich są już za nami.
p.s. Szukajcie zaproszeń na nasze wydarzenia!

KULTURA

szystko co dobre szybko się kończy! Tak też było w przypadku Tem atycznych W arsztatów Twór
czych w KLU BIE PUSZCZA. W trzecim tygodniu lipca uczestnicy zajęć KLUBU PUSZCZA w zięli udział
w W arsztatach Teatralnych.

Justyna Walkowiak
________________________________ specjalista socjoterapii

M in iste rstw o

Kultury

i Dziedzictw a
N arodow ego ■

KU LTU RA

DOSTĘPNA

Zbliża się kolejny rok wielkiej przygody dla przedszkolaków
z Przedszkola Publicznego Czarodziejski Zamek w Puszczyko
wie. Pod hasłem „Małego Odkrywcy" nasze dzieci będą uczest
niczyły w innowacyjnym programie edukacyjnym mającym na
celu rozwijanie pasji naukowych od najwcześniejszych lat życia.
W atmosferze zaciekawienia będziemy wzbudzać w dzieciach
fascynację światem naturalnym oraz prawami jakimi się rządzi.
Naszą intencją jest wzniecenie w dzieciach trwałego we
wnętrznego zapału i energii do poznawania świata i wzboga
cania go sobą poprzez doświadczanie. Jednocześnie w naszej
pracy będziemy kontynuować projekty zainicjowane w roku
ECHO PUSZCZYKOWA - sierpień 2017

ubiegłym, które będą komplementarne wobec projektu „Ma
łego Odkrywcy". Do tych projektów należy projekt rozwijający
talenty „Poławiacze Talentów", dwujęzyczny projekt „Czaro
dziejski Las/Enchanted Forest" oraz projekt dwujęzycznego
przedszkola. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie maluszki do wspólnego odkrywania tajemnic otaczającego nas świata!
Przygodę z naszym przedszkolem proponujemy, aby rozpo
cząć poprzez zajęcia adaptacyjne w ramach Klubu Śmiałka
Umiałka. Więcej informacji pod numerem telefonu: 666-335-
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OŚWIATA

ROK MAŁEGO ODKRYW CY W CZARODZIEJSKIM ZAMKU ----

(P

PUSZCZYKOWSKIE SZKOŁY W REFORMIE OŚWIATY

---------

W

prowadzona w kraju reform a ustroju szkolnego skutkuje zmianami w puszczykowskiej oświacie.
Rada M iasta podjęła uchwałę w łączającą klasy w ygaszanego Gimnazjum nr 1 do Szkoły Podstaw o
w ej nr 1 i Gimnazjum nr 2 do Szkoły Podstaw ow ej nr 2.
Podejmując uchwałę władze miasta kierowały się między
innymi pozostawieniem dotychczasowej rejonizacji szkół oraz

mgr Maciejem Kubackim i mgr Krzysztofem Narożnym.

utrzymaniem zatrudnienia nauczycieli w okresie przejściowym.

czasu wygaśnięcia klas gimnazjalnych, uczniowie gimnazjum

OŚWIATA

Kierowanie ośmioletnimi szkołami podstawowymi z włą

Informujemy Rodziców uczniów klas gimnazjalnych, że do
będą korzystać z dotychczasowych sal lekcyjnych.

czonymi klasami gimnazjalnymi regulują przepisy znowelizowa

Baza lokalowa szkół ulegnie poprawie, w przypadku „Jedy

nej ustawy oświatowej z których wynika, że z mocy prawa dy

nek", gdyż oddana zostanie do użytkowania hala sportowa,

rektorami stają się dyrektorzy szkół podstawowych, a dyrekto

natomiast „Dwójki" pozyskają wielofunkcyjne boisko z nowo

rzy gimnazjów ich zastępcami.

czesną nawierzchnią. Ponadto, w obu placówkach uruchomio

Od września 2017 r. Szkołą Podstawową nr 1 im. Adama

ne zostaną nowe pracownie komputerowe.

Mickiewicza z włączonymi oddziałami klas drugich i trzecich
Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina pokieruje mgr Ewa Bu

Uczniowie szkół otrzymają zestawy podręczników i ćwiczeń
zakupione z dotacji celowej budżetu państwa.

dzyńska, a jej zastępcami będą mgr Renata Kulka i mgr Tomasz
Żak.

I

Szkołą Podstawową nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich
z oddziałami Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskie
go za rząd zać b ędzie mgr B eata C ierzn iak z zastę p cam i

_

_

Uczniom, Dyrekcjom, Nauczycielom
i Pracownikom szkół życzymy dobrego
roku szkolnego 2017/18.
_

_

_

_

_

_

_

_

red

INAUGURACJE ROKU SZKO LN EGO 2017/2018 W PU SZCZYKO W I e }-

INFORM ACJE

Dyrekcje szkół na rozpoczęcie roku szkolnego zapraszają uczniów:
Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1, 4 września 2017 r. o godz. 9.00
Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2, 4 września 2017 r. o godz. 9.30
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STATECZKIEM DO PUSZCZYKOWA NA PIASZCZYSTĄ PLAŻĘ

W

zeszłym miesiącu opisałem Państwu restauracje, jakie funkcjonowały we W czasowisku Puszczyko
wo, w tym najsłynniejsze Leśną i Turystyczną. Jed n ak poza restauracjam i w Puszczykowie było rów
nież w iele atrakcji, które sprawiały, że pobyt w tym miejscu był interesujący.

Jak opisywano Puszczykowo w przewodniku z 1951 roku:
„W sezonie letnim jest szczególnie atrakcyjnym miejscem wy
cieczkowym i turystycznym ze względu na imprezy artystyczno-kulturalne, organizowane bądź to przez zespoły świetlico
we poznańskich zakładów prac, bądź przez artystów teatral
nych lub zespoły regionalne. Zabawy i festyny ludowe na po
lach leśnych są nie lada atrakcją dla wycieczkowiczów.”
Do Wczasowiska Puszczykowo można było dostać się kilko
ma środkami transportu. Najpopularniejsze były pociągi i sta
teczki. Wycieczka do Puszczykowa pociągiem prowadzonym
przez lokomotywę była efektowna ze względu na kłęby pary
wydobywające się z komina. Dodatkowym atutem tego rodza
ju transportu były dotowane wakacyjne bilety, które sprawiały,
że podróż do Puszczykowa była bardzo tania. Linia została ze
lektryfikowana w 1969 roku, co zmniejszyło atrakcyjność wy
cieczek pociągiem. W latach pięćdziesiątych do przystani
w Puszczykowie i Puszczykówku pływał parostatek bocznokołowy „Janek Krasicki". Całe rodziny wsiadały przy moście św.
Rocha i płynęły do Puszczykowa. W czerwcu 1960 roku między
Puszczykowem a Poznaniem zaczął kursować nowoczesny sta
tek motorowy o nazwie „Dziwożona", zbudowany w Stoczni
Gdańskiej. Na jego pokładzie był bufecik oraz organizowane
były zabawy taneczne. „Dziwożona” mogła zabrać na pokład
202 osoby, jednak warunkiem wypłynięcia w rejs było wykupie
nie dwudziestu biletów. Co ciekawe, Dziwożona pływa do dzi
siaj na jeziorze koło Konina.
W Puszczykowie funkcjonowały trzy plaże: przy Rusałce,
przy Domu Wczasowym Lech i na Zakolu Warty. Jak napisała
Pani Danka Polacka w swoich wspomnieniach: „Plaża była prze
piękna, piaszczysta, szeroka aż do schodów willi „Rusałka". [...]
Na drugą stronę rzeki przepływał prom i tam dopiero był piasz
czysty raj! Daleko w głąb lądu tony czyściutkiego złotego pia
sku. [...] Wszędzie słychać było piski, śmiechy". W okresie let
nim na plaży można było kupić jedzenie i napoje z mobilnych
punktów gastronomicznych. W Puszczykowie działała również
przystań dla kajaków, a po Warcie można było przepłynąć się
motorówką lub ślizgaczem. Plaże w Puszczykowie zostały za
mknięte ze względu na zły stan czystości wody w 1970 roku,
ale ludzie nadal się kąpali. Bezpieczeństwa kąpiących pilnowa
ło Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które miało swo
ją bazę na Zakolu Warty w kontenerze, który następnie został
przeniesiony do Leśnego Ośrodka Wypoczynkowego.
W 1948 roku z inicjatywy krajoznawcy Franciszka Jaśkowiaka zostały wyznaczone szlaki turystyczne po lasach przeznaczo
nych pod Wielkopolski Park Narodowy. Szlaki wyznaczył miesz
kaniec Puszczykowa J. W. Szulczewski, najlepszy znawca WPN.
Trasy te były niezwykle popularne wśród wczasowiczów.
W 1952 roku zostało utworzone w lesie nadwarciańskim Mu
zeum Przyrodnicze, w którym zgromadzono bogate zbiory
flory i fauny z lasów puszczykowskich. Muzeum było celem
podróży wielu wczasowiczów. Sam WPN powstał pięć lat po
utworzeniu Muzeum Przyrodniczego, czyli w 1957 roku. Został
utworzony przez władze państwowe, z inicjatywy prof. Adama
Wodziczki w celu ochrony najbardziej malowniczego zakątka
ziemi wielkopolskiej i jednocześnie najpopularniejszej miejsco
wości wycieczkowej, czyli Puszczykowa.
W lesie nadwarciańskim mieścił się Dom Wycieczkowy
Lech, który należał do Funduszu Wczasów Pracowniczych. Był
to jeden z dwóch ośrodków należący do tego funduszu, leżący
w województwie poznańskim. Przyjeżdżali do niego wczasowi
cze z całej Polski. Jak opisywała Trybuna Ludu z 1957 roku:
ECHO PUSZCZYKOWA - sierpień 2017

„Mieści się on w niezbyt wielkim, lecz doskonale utrzymanym
budynku, położonym w głębi sosnowego boru. Oprócz dosko
nałych warunków klimatycznych wczasowicze mają tutaj wiele
rozrywek. Do ich dyspozycji oddano dwie obszerne werandy
świetlicowe, w których nie brak radia z adapterem, różnych
gier towarzyskich, biblioteki. W gustownie urządzonym ogro
dzie wypoczywać można na leżakach lub organizować zabawy
sportowe na własnym boisku do siatkówki i korcie tenisowym.
Nad rzeką czeka przystań kajakowa. [...] Wszystkie te walory
sprawiają, że na każdy turnus wczasowy do Puszczykowa zgła
sza się więcej chętnych niż można przyjąć." W Puszczykowie
wybudowano również trzy nowoczesne ośrodki wypoczynko
we: Leśny Ośrodek Wypoczynkowy nad Wartą w Puszczykowie,
Ośrodek Cechu Rzemiosł Budowlanych na Niwce i ośrodek
rehabilitacyjno-wypoczynkowy Wielspin. Na terenie Puszczy
kowa powstały również pola campingowe.
Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera rozpoczę
ło działalność 1 stycznia 1974 roku. Placówka mieści się w sta
rym domu rodziny Fiedlerów w Puszczykowie pod Poznaniem.
Willę tę Arkady Fiedler kupił od państwa w roku 1946, po po
wrocie do kraju z wojennej emigracji. W muzeum udostępnio
no pamiątki z wypraw odbytych przez sławnego podróżnika.
Muzeum momentalnie stało się jedną z największych atrakcji
Puszczykowa, odwiedzaną przez wczasowiczów, mieszkańców
i młodzież szkolną.
Wczasowisko Puszczykowo zamierało od czasu zamknięcia
plaż nadwarciańskich. Po reformach wolnorynkowych zniesio
no również wiele dopłat np. do biletów kolejowych czy wcza
sów w ośrodkach, co również przyczyniło się do zmniejszenia
ilości wczasowiczów w Puszczykowie. W centrum Puszczykowa
planowano wybudować baseny, ale skończyło się to tylko na
planach. Przetrwało na szczęście Muzeum Arkadego Fiedlera,
które do dzisiaj jest jednym z centrów życia kulturalnego Pusz
czykowa. Może w przyszłości doczekamy się również urucho
miania plaży miejskiej?
Z ap raszam do ko n taktu pod num erem te le fo n u
508467405 oraz pod adresem poczty elektronicznej krzyzanskimaciej@gmail.com.
Maciej Krzyżański

.....
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KRONIKA STRAŻY MIEJSKIEJ
okresie od 9 czerwca do 8 sierpnia 2017 r. Funkcjonariu
sze Straży Miejskiej w Puszczykowie zanotowali 180 in
terwencji. 22 związane były z awariami oświetlenia, uszkodze
niami, odwróceniami znaków drogowych, uszkodzeniami stu
dzienek kanalizacyjnych, zalaniami ulic, dziurami w nawierzch
niach dróg itp. W omawianym okresie przeprowadzono rów
nież 18 interwencji związanych z odławianiem bezpańskich
psów. W toku wykonywania czynności służbowych wylegitymo
wano 39 osób. W związku z nieprawidłowym parkowaniem
pojazdów wobec kierowców zastosowano 19 żółtych kart oraz
22 pouczenia, 5 osób pouczono za inne porządkowe wykrocze
nia popełnione na terenie miasta dotyczące palenia ognisk
oraz niedopilnowania zwierzęcia.
Funkcjonariusze SM wystawili również 20 mandatów kar
nych (parkowanie w miejscu niedozwolonym, parkowanie
w miejscu dla osoby niepełnosprawnej, palenie papierosów,
spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, niedopilnowanie
zwierzęcia). W omawianym czasie z terenu miasta odhotowano
3 pojazdy na parking strzeżony (zgodnie z art. 50a ustawy Pra
wo o Ruchu Drogowym).
Ponadto, sukcesywnie dokonywano objazdów kontrolnych,
w godzinach rannych i popołudniowo-wieczornych, których
celem była kontrola stanu obiektów użyteczności publicznej
oraz miejsc, w których dochodzi do popełnienia wykroczeń
oraz aktów wandalizmu (tereny sportowe, rejon sklepów,
ul. Kraszewskiego k. szpitala, ul. Poznańska, rejon SP nr 1
i SP nr 2, ul. Rynek).
Wybrane interwencje. 13 czerwca br. przeprowadzono
kontrolę stanu nawierzchni dróg na terenie miasta w celu spo
rządzenia listy ulic przeznaczonych do okresowego naprawia
nia. 16 czerwca br. otrzymano zgłoszenie o spalaniu śmieci na
ul. Akacjowej, po przybyciu na miejsce zastano mężczyznę wy
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palającego kable elektryczne w beczce - ze zdarzenia sporzą
dzono notatkę w celu skierowania wniosku do sądu o ukaranie.
27 czerwca br. zgodnie z art. 50a Ustawy Prawo o Ruchu Dro
gowym odholowano pojazd z ul. Przecznica na parking strze
żony. 29 czerwca br. otrzymano informację o porzuconych
samochodach na ul. Mickiewicza oraz ul. Chrobrego - po usta
leniu właściciela pojazdu poproszono o jego usunięcie.
30 czerwca br. uzyskano informację o uszkodzonej rogatce na
przejeździe kolejowym na ul. Poznańskiej-zgłoszonoją do na
prawy. 17 lipca br. odholowano pojazd z ul. Niwka Stara na
parking strzeżony zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o Ruchu
Drogowym. 25 lipca br. otrzymano zgłoszenie dotyczące
uszkodzonej rogatki na przejeździe kolejowym na ul. Poznań
skiej. 31 lipca br. otrzymano zgłoszenie o uciążliwej hodowli
zwierząt na ul. Jastrzębiej - osobie zgłaszającej udzielono po
rady, zaproponowano skierowanie sprawy do Sądu Cywilnego.
3 sierpnia br. otrzymano informację o paleniu ogniska na
ul. Sosnowej - nakazano zgaszenie, właściciela posesji pouczo
no. Uzyskano również zgłoszenie o porzuconych samochodach
na ul. Mickiewicza oraz ul. Gwarnej - po ustaleniu właścicieli
nakazano ich usunięcie do dnia 7 sierpnia br. - co zostało zre
alizowane. 4 sierpnia br. otrzymano telefoniczną informację
o agresywnej kobiecie zaczepiającej przechodniów oraz kie
rowców samochodów na terenie miasta. Po przybyciu na miej
sce wezwano karetkę pogotowia oraz patrol policji, do czasu
ich przybycia zabezpieczono ww. osobę. Po ustaleniu danych
osobowych z MOPS w Mosinie, przekazano kobietę lekarzowi
pogotowia ratunkowego, który zadecydował o jej przewiezie
niu do szpitala w Kościanie.

Wojciech Hahuła
Straż Miejska Puszczykowo

{ NABÓR DO OSP W PUSZCZYKOWIE ]---------------- s
Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie ogłasza nabór dla osób
chcących dołączyć do naszej jednostki!
Jeśli lubisz dreszczyk emocji, interesujesz się tematyką ratownictwa,
chcesz pomagać innym, lubisz aktywnie spędzać czas i działać
w zgranym zespole - dołącz do Nas!

Oferujem y:
♦
♦
♦
♦

podnoszenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
rozwój sprawności fizycznej poprzez udział w ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach i zajęciach sportowych,
naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
wykonywanie zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz lokalnej społeczności.
Zapraszamy kobiety i mężczyzn oraz młodzież od 3 klasy gimnazjum.
S p o t k a n ie in f o r m a c y jn e o d b ę d z ie s ię w n ie d z ie lę 3 w r z e ś n ia 2 0 1 7 r. w g o d z . 1 3 .0 0 -1 5 .0 0
na t e r e n ie O S P , k t ó r y m ie ś c i s ię p rz y u l. N a d w a r c ia ń s k ie j 1 1 B (o b o k E k o -R o n d o ).

Więcej informacji o naszej działalności 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@gmail.com
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Maria Jandy
Leon Pawlaczyk
Maria Podbylska
Krzysztof Sopoćko
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data ur.
31 .V .1 932
19.11.1931
2 5.V II.1 92 5
9 .V .1 946

data zg.
2 6.V II.2 01 7
2 .V III.2 0 1 7
3 .V III.2 0 1 7
5A/III.2017

Michał Stenclik
Marta Mańczak
Jan u sz Jandy
Wanda W olska

data ur.
1 1.X II.19 3 9
4.1.1949
23.1.1960
21.11.1937

data zg.
9 .V III.2 0 1 7
11.V III.2 0 17
1 3 .V III.2 0 17
1 9.V II.2017
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MKS-OWY OBÓ Z SPORTOW Y
Jak co roku klub MKS Puszczykowo zorganizował obóz siatkar
ski. Gościnne Skoki k. Wągrowca zawsze mile witają siatkarzy.
Młodzi sportowcy pod okiem wykwalifikowanych trenerów
doskonalili swoje umiejętności w zakresie halowej oraz plażo
wej piłki siatkowej, kształtowali swoją wytrzymałość, szybkość,
siłę, skoczność. Poznawali także przepiękne tereny Puszczy
Zielonka, w której lasach wiły się trasy, gdzie odbywały się tre

•>

___________

Joanna Hejnowicz/MKS PUSZCZYKOWO

m 'h!

SPORT
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ningi biegowe. Dla odpoczynku sportowcy jeździli na wyciecz
ki rowerowe, zbierali grzyby w okolicznych lasach lub wspólnie
grillowali. Dzięki integracyjnej formie obozu, a także dzięki
sportowym zasadom funkcjonowania podczas wypoczynku
młodzież stworzyła fantastyczną atmosferę. Mamy nadzieję,
że zobaczymy się za rok.

ra n

LIPCOWY SPŁYW KAJAKOWY
15
Lipca Miasto Puszczykowo zaprosiło sympa
tyków aktywnego wypoczynku na spływ kajakowy.
Tym razem rzeką Wartą ze Śremu do Puszczykowa.
Tuż przed Rogalinkiem opłukał wszystkich inten
sywny, ale ciepły, letni deszcz. Nie pozbawiło to
jednak spływowiczów dobrych nastrojów. Na przy
stani w Puszczykowie na wszystkich czekały kiełba
ski i ognisko, przy którym można było osuszyć
przemoczoną odzież. Wszyscy bawili się świetnie
i zapowiedzieli, że w kolejnych spływach również
wezmą udział. Zapraszamy!

Joanna Hejnowicz
Referat Promocji, Kultury i Sportu
ECHO PUSZCZYKOWA - sierpień 2017
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MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W NOWEJ HALI

Z Jakubem Janaszkiem , Prezesem Puszczykowskieho Tow arzystaw a Sportowego rozmawia Bog
dan Lewicki
» Od września br. puszczykowscy sportowcy i miesz
kańcy będą mogli korzystać z nowej hali sportowo
-widowiskowej. Jak PTS, szczególnie sekcja badmin
tona, której zawodnicy odnoszą w iele znaczących
sukcesów, radzili sobie bez takiego obiektu?
Klub badmintona PTS Puszczykowo to jeden z najdłużej
działających klubów sportowych w naszym mieście, który może
poszczycić się wychowaniem wielu medalistów mistrzostw Pol
ski z członkami kadry narodowej włącznie. Faktycznie do tej
pory zawodnicy trenowali w dość trudnych warunkach Gedynie
dwa korty do badmintona) co nie pozwalało na zrealizowanie
wszystkich celów szkoleniowych. W porównaniu z zawodnika
mi innych klubów trenującymi 5 razy w tygodniu na pełnowy
miarowych obiektach, nasi badmintoniści i tak wypadali świet
nie. Dlatego też z wielkim optymizmem patrzymy w przyszłość
i liczymy, że nowa hala z sześcioma kortami wreszcie pozwoli
na zaplanowanie profesjonalnego szkolenia, organizacji turnie
jów i zgrupowań.

» Co zmieni się od września? W jaki sposób PTS za
mierza korzystać z nowego obiektu? Czy macie już
konkretne plany treningowe?
Od września na pewno zmieni się liczba treningów. Dla
czynnych zawodników z licencjami Polskiego Związku Badmin
tona będzie ich znacznie więcej. Oczywiście planujemy nabory
do sekcji. Zapraszamy wszystkie dzieci szkół podstawowych.
Nabory odbędą się w pierwszych tygodniach września. Liczymy
na dużą frekwencję i stworzenie dwóch grup dziecięcych, któ
re dopiero zaczną swoją przygodę z badmintonem.
Poza dwoma nowymi grupami dzieci, treningi oczywiście będą
kontynuować ich starsi koledzy i koleżanki startujący już w tur
niejach na arenie wojewódzkiej, młodzicy i juniorzy młodsi z li
cencjami PZBad-u, juniorzy i seniorzy oraz liczna grupa amator
ska, która w Puszczykowie jest coraz większa. Szczegółowy
harmonogram wszystkich zajęć dla poszczególnych grup pro
wadzonych przez doświadczonych trenerów już niedługo bę
dzie dostępny na internetowej stronie PTS-u: www.ptspuszczy-

kowo.pl i na naszym profilu na Facebooku: www.facebook.
com/PuszczykowskieTowarzystwoSportowe.
Korzystając z okazji już teraz zapraszamy do dołączenia do sek
cji badmintona i rozpoczęcia sportowej przygody z nami.

» W jednym z w cześniejszych a rtyk u łó w w Echu
Puszczykowa wspominał Pan, że nowa hala stworzy
warunki do organizowania „prawdziwych" turniejów.
M ógłby Pan sko n kretyzow ać ja k ie tu rn ie je PTS
chciałby organizować w Puszczykowie?
Faktycznie mamy plany na organizowanie poważnych im
prez z Mistrzostwami Polski włącznie, jednak na chwilę obecną
do końca 2017 roku skupimy się na przygotowaniu kilku turnie
jów dla zawodników z naszego województwa. We współpracy
z Wielkopolskim Okręgowym Związkiem Badmintona Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe planuje organizację turnieju
z cyklu Wielkopolskiej Ligi Młodych Talentów (ok. 80 zawodni
ków) oraz Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego, wszyst
kich kategorii (ponad 200 zawodników). Jestem przekonany,
że dobre zaprezentowanie się na arenie wojewódzkiej zapro
centuje możliwością organizacji turniejów ogólnopolskich. Do
datkowo sprzyjające położenie Puszczykowa w otulinie WPN
-u pozwoli na organizacje konsultacji i zgrupowań dla klubów
z całej Polski, a nawet kadry narodowej niektórych kategorii.

---------------------------------------------------------------------------------

SUKCES ALANA CZYZA NA WŁOSKICH
TORACH KARTINGOWYCH
W ostatni weekend lipca zakończyła się włoska seria pucharo
wych wyścigów kartingowych. Dla Alana Czyża były to bardzo uda
ne starty. W swoim pierwszym sezonie we Włoszech, w Pucharze
Rok Cup Italy Arena Nord 2017, zajął wysokie, piąte miejsce. W ca
łym pucharze wystartowało łącznie 123 zawodników z ponad
22 krajów całego świata. Z Alanem rywalizował miedzy innymi Enzo
Trulli syn znanego kierowcy F1 Jarno Trullego. Jedenastoletni kie
rowca z Puszczykowa w końcówce sezonu dołączył do włoskiego
fabrycznego teamu TB Kart Junior Team. Przed Alanen jeszcze
start we wrześniu w Italian Championchip Minirok - Mistrzostwa
Włoch oraz w październiku we włoskim pucharze jesieni i Rok Cup
International Finał - Finał światowy w Lonato. Zapraszamy do kibi
cowania na FB-A lan Czyż Karting Driver.
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1500 TON NA 25-LECIE OŚRODKA IMPULS

-osobowy zespół mężczyzn trenujących w puszczykowskim Ośrodku Impuls, z Robertem Sokołem
założycielem i w łaścicielem na czele, zam ierza ustanowić rekord Polski w w yciskaniu non stop
przez 24 godziny 50 kg sztangi. Próba zostanie podjęta z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Ośrodka
Impuls oraz 55-lecia nadania praw miejskich Miastu Puszczykowo.

10

Jak mówi R. Sokół pomysł na zaakcentowanie jubileuszu kieł
kował od dawna.
- Szukałem takiego wyzwania, w którym mogłoby wziąć udział
wiele osób, trenujących w Impulsie. Okazało się, że w Polsce
jeszcze nikt nie próbował w 10-osobowym zespole wyciskać
sztangi przez 24 godziny non stop. Pomysł chwycił i zaczęliśmy
dodatkowe treningi. Zgłosiłem już to wydarzenie jako próbę
ustanowienia rekordu Polski i jeśli się ona powiedzie otrzyma
my na to specjalny certyfikat-odsłania kulisy pomysłu na usta
nowienie rekordu R. Sokół.
Podczas próby chodzi oczywiście o uzyskanie łącznie jak naj
większej liczby powtórzeń a co się z tym wiąże "wyciśniętego"
ciężaru. W Puszczykowie będzie się to odbywało w parach.
Każda dwójka będzie "wyciskała" minutę, potem zmiana. Na
regenerację sił przed kolejnym podejściem każdy zawodnik
będzie miał więc zaledwie 4,5 minuty. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem drużyna siłaczy z Puszczykowa powinna wy
cisnąć łącznie ok. 1500 ton, a każdy zawodnik położy się na ła
weczce pod sztangą 288 razy.
- Na razie trenujemy w tym systemie po 3 godziny, w planach
mamy jednak także trening 6-godzinny, potem 12-godzinny
i próbę generalną w pełnym wymiarze 24 godzin, żeby przeko
nać się jak nasze organizmy zareagują na tak ekstremalny wy
siłek. Podczas próby będziemy mieli zapewnione specjalistycz
ne odżywki z firmy Scitech Nutrition - mówi R. Sokół.
Próba ustanowienia rekordu zostanie podjęta w październiku,
najprawdopodobniej 13, jednak to jeszcze nie jest ostatecznie
zatwierdzone - termin podamy we wrześniowym numerze

§

Echa. Wiadomo jednak, że zmagania rozpoczną się o godz.
22 : 00 .
- Przez te 24 godziny Impuls będzie otwarty, każdy będzie

mógł wejść i zobaczyć nasze zmagania. Dodatkowo będą one
dostępne on-line w Internecie, może uruchomimy też jakiś
czat. Z próby powstanie także Filmowy reportaż, niezależnie
czy nam się uda czy nie. Chciałbym, żeby przed rozpoczęciem
próby byłajakaś atrakcja dla mieszkańców Puszczykowa, ale to
na razie niespodzianka - mówi R. Sokół.
^
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ red

LETNI SEZON WĘDKARSKI W KOLE PZW PUSZCZYKOWO

—

ato to krótki okres spowolnienia w intensywności zmagań puszczykowskich w ędkarzy. Następne za
wody odbędą się dopiero pod koniec sierpnia. W cześniej uczestniczyliśm y w dwóch im prezach w yjaz
dowych.

L

Towarzyskie zawody wędkarskie „Lubiatówko 2017"
Dziewiątego lipca o piątej rano zaplanowaliśmy towarzyski
wyjazd nad jez. Lubiatówko. Tradycyjnie autobus Sławka Miki
bezpiecznie dowiózł nas na miejsce zbiórki. Gdy dotarliśmy,
pogoda jak i humory dopisywały. Nie tracąc czasu odczytaliśmy
regulamin, rozlosowaliśmy miejsca i sprawnie udaliśmy się na
stanowiska. Zawody przeprowadzane były metodą spławikowo
- gruntową na dwie wędki. Podczas zmagań pogoda dopisy
wała, a ryba brała często. Po kilku godzinach wędkowania ko
misja wagowa udała się nad wodę, aby zważyć wszelkie zdoby
cze. W tym czasie zawodnicy na miejscu zbiórki spożywali po
siłek regeneracyjny i wymieniali się pozawodowymi spostrze
żeniami.
Zawody zakończyła ceremonia wręczenia nagród. Pierwszy
na podium stanął Kazimierz Anioła (6.100 gr.), drugie miejsce
przypadło Pawłowi Szczepaniakowi (4.350 gr.), trzecie zajął
Romuald Pawłowski (3.730 gr.). W trakcie ceremonii wręczono
również nagrodę za największą rybę, którą odebrał Wojciech
Tomaszewski.

Zawody emerytów i rencistów
Wyjazdowe zawody emerytów i rencistów, były drugimi
z serii towarzyskich. Na miejsce połowu wybraliśmy ujście War
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ty - „Święconkę" w miejscowości Radzewice. 23 lipca o godz.
7:00 rozpoczęliśmy zbiórkę, odczytaniem regulaminu i losowa
niem. Niestety tego dnia pięciogodzinne połowy, różnymi spo
sobami, nie przyniosły oszałamiających wyników. Zwycięzcą
okazał się Stanisław Kortus (500 gr.), tuż za nim uplasował się
Romuald Pawłowski (480 gr.), trzeci na podium znalazł się Ka
zimierz Dolczewski (480 gr.). Zgodnie z regulaminem, o drugim
i trzecim miejscu zadecydował numer wylosowanego stanowi
ska. Największą rybę złowił Przemysław Stefaniak (100 gr.).

Adam Stefaniak
sekretarz Koła
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BIEGI NOCNEGO PUSZCZYKA
piątek, 4 czerwca br. wieczorową porą na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Kościelnej odbyły się biegi: II Piątka i Dzie
siątka Nocnego Puszczyka. Na starcie biegu na 5 km sklasyfikowano 67 osób, a w biegu na 10 km 48 biegaczy. Trasa została
wyznaczona w terenie leśnym, a dodatkową trudnością dla zawodników było przeprowadzenie rywalizacji sportowej w godzinach
nocnych. W tym roku przygotowano również Bieg Małego Puszczyka, w którym wzięli udział najmłodsi biegacze. Zwycięzcy po
szczególnych kategorii otrzymali nagrody z rąk Małgorzaty Hempowicz- Przewodniczącej Rady Miasta Puszczykowa.

W

BIEC MAŁEGO
PUSZCZYKA
kategoria 200 m dziewcząt:
Hania Bogucka
Martyna Naskręt
Mary Boulton
kategoria 200 m chłopców:
Jakub Sroka
Adam Smuga
Maksymilian Konieczny
kategoria 300 m dziewcząt:
Zosia Bogucka
Lenka Smuga
Liliana Naskręt
kategoria 300 m chłopców:
Kamil Drozda
kategoria 400 m dziewcząt:
Antonina Chmielewska
Luise Kober
kategoria 400 m chłopców
Wiktor Poncyliusz
Mikołaj Lewandowski

II PIĄTKA
NOCNEGO PUSZCZYKA
Kategoria OPEN kobiety
Dominika Pihil

Marta Chmielewska
Milena Łodyga
Kategoria OPEN mężczyźni
Mateusz Skalski
Filip Miś
Kacper Mazur
Kategoria wiekowa: M60+
Grzegorz Wąsiatycz
Kategoria wiekowa: M50
Józef Linke
Antoni Koch
Kategoria wiekowa: K50
Elżbieta Wysłużal
Iwona Wąsiatycz
Kategoria wiekowa: M40
Krzysztof Swornowski
Tomasz Jankowski
Roman Rosół
Kategoria wiekowa: K40
Izabela Budna
Joanna Gratkowska
Natalia Rembowska
Kategoria wiekowa: M30
Paweł Wałkiewicz
Michał Gurajdowski
Maciej Haremza

Kategoria wiekowa: K30
Dorota Zowczak
Agnieszka Wojciechowska
Magdalena Adamczewska
Kategoria wiekowa: M20
Przemysław Woźny
Piotr Piwecki
Robert Pawlak
Kategoria wiekowa: K20
Ilona Korda
Katarzyna Frankiewicz
Katarzyna Januć
Kategoria wiekowa: M15
Michał Błaszak
Kategoria wiekowa: K15
Zuzanna Zaremba

I DZIESIĄTKA
NOCNEGO PUSZCZYKA
Kategoria OPEN kobiety
Emilia Bogucka
Izabela Nowicka-Błaszczyk
Magdalena Grajcar
Kategoria OPEN mężczyźni
Piotr Pihil
Wojciech Januć
Rafał Paprzycki

Kategoria wiekowa: M50
Darek Król
Sławomir Spychała
Kategoria wiekowa: M40
Tomasz Lisiecki
Aleksander Szymański
Andrzej Lewandowski
Kategoria wiekowa: M30
Damian Zachmyc
Jacek Błaszczyk
Marcel Maciejewski
Kategoria wiekowa: K30
Izabella Maciejewska
Kinga Borowiec
Anna Żurowska
Kategoria wiekowa: M20
Piotr Draber
Konstanty Kalisz
Michał Bartkowiak
Kategoria wiekowa: K20
Patrycja Knapek
Zuzanna Kurnatowska
Alicja Maćkowiak
Kategoria wiekowa: M15
Damian Szymański
Kategoria wiekowa: K15
Anita Szymańska

—

HUGO KWAŚNIEWSKI Z MEDALAMI
Hugo Kwaśniewski zawodnik Akademii Tenisowej Angelique Kerber wygrał Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów TOP Tenis
Cup 2017 odbywający się w dniach 7-11 lipca br. w Lubinie. Sukces
tym bardziej warty podkreślenia, że Hugo wywalczył mistrzostwo
zarówno w singlu, jak i deblu. Na początku sierpnia Hugo do swoich
sukcesów dołożył kolejne zwycięstwa. W turnieju deblowym OTK
Skrzatów Sopot 2017 grając w parze z Adrianem Smaterem z (MTC
Warszawa) był niepokonany, a w singlu po zaciętej walce, Hugo
zajął trzecie miejsce. Przypominamy, że nieco wcześniej Hugo, rów
nież grając w parze z Adrianem Smaterem (MTC Warszawa) zdobył
brązowy medal Mistrzostw Polski do lat 12. Jedenastoletni zawod
nik jest obecnie sklasyfikowany na 12 miejscu na liście Polskiego
Związku Tenisowego do 12 lat, a w swoim roczniku jest drugi
w Polsce.
Gratulujemy zwycięstw i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!

r

—

I TURNIEJ PIŁKI SIATKOW EJ W PUSZCZYKOW IE

V___________________________________________________________________________________ _ _ _ _ _

Zapraszamy na I Turniej piłki siatkowej, który odbędzie się w hali sportowo-widowiskowej w Puszczykowie. Zawody
zaplanowano na 1 października 2017 roku (niedziela) w kategorii Open. W rywalizacji mogą wziąć udział zawodnicy
niezrzeszeni w klubach, mecze rozgrywane będą na trzech boiskach. Wpisowe wynosi 120 zł. od zespołu, maksymalnie
przyjmujemy 16 zespołów, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są do 25 września 2017 roku pod adresem
e-mail: wolny@puszczykowo.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 539 540 306.
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zgłoszenia: 697 695 723
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Wake-City Lipno, 23.09.2017

zgłoszenia: 606 838 867
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DTWARCIE HALI SPORTOWO
WIDOWISKOWEJ W PUSZCZYKOWIE
BM

GEI3
>aweł Skóra

Mistrz Świata,
[uropy i Polski
\/e Freestyle Football
Carolina Kontschyts-Jasik
pokaz Qigong Lecącego Żurawia

godz. 14:00
Towarzyski mecz IMigowych
wielkopolskich siatkarskich drużyn żeńskich:

UKŻPS KOŚCIAN VS. SKF KS POZNAŃ

