PUSZCZYKOWO
( )

0
y

PUSZCZYKOWA
INFORMATOR MIEJSKI

'■

październik 2017 nr 10 (304)

' ]
Lr4
-

1

I
V

^ M jj

PIERWSZY KONCERT W NOWEJ HALI s.n
DOCHODY Z PIT
W 2018 R. BĘDĄ WYŻSZE
S.6

ZIELONY TARG
Z BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO
S.6

ROZKŁAD JAZDY
KOMUNIKACJI
PUBLICZNEJ

.

i SmSi

W

LISTOPAD

kalendarz

WYDARZEŃ
Wszystkich Świętych

1

2
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Street workouti-śala1gimnastyczna Szkota Podstawowa nr 2,
ul. Kasprowicza 1, godz. 19.00, koszt zajęć 10 zł /os.

3
4

pią
„Uszyj jasia" - szycie „jaśków” na poduszki dla Oddziału Opieki
Paliatywno-Hospicyjnej Szpitala w Puszczykowie, Biblioteka Miejska
sob
CAK, Rynek 15, godz. 10.00-13.00, wstęp wolny
Nordic Walking, teren rekreacyjno - sportowy, ul. Kościelna,
godz. 9.30, bezpłatnie
II turniej Grand Prix Zespołów Mieszanych w siatkówce, zapisy
hejnowicz@puszczykowo.pl do 4.10.17, hala widowiskowo-sportowa,
ul. Podgórna 21, godz. 10.00, wpisowe zgodnie z regulaminem
Turniej gier planszowych - Potwornie dobre granie, hala
widowiskowo-sportowa, sala konferencyjna, wejście ul. Poznańska,
godz. 12.00-17.00, wstęp wolny

5

I

7

I

8

pią

Otwarte spotkanie z puszczykowskimi organizacjami
pozarządowymi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wysoka 1,
p o n godz. 17.00, wstęp wolny
Joga, hala widowiskowo-sportowa, sala fitness, ul. Podgórna 21,
godz. 17.00, bezpłatnie
Street workout, sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Kasprowicza 1, godz. 18.00, bezpłatnie
Powiatowy turniej badmintona w ramach Igrzysk Dzieci - eliminacje
do rozgrywek rejonowych, hala widowiskowo-sportowa,
W tO ul. Podgórna 21, godz. 9.00

7

Teatr Krak - Art. „Smocze przygody", spotkanie z teatrem dla dzieci,
hala widowiskowo-sportowa, sala konferencyjna, wejście
s r o ul. Poznańska, godz. 17.00, bilety 5 zł
Puszczykowski Klub Kostki Rubika, Biblioteka Miejska CAK, Rynek 15,
godz. 17.00, wstęp wolny
Nordic Walking, teren rekreacyjno - sportowy, ul. Kościelna,
godz. 17.30, bezpłatnie
Street workout, sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Kasprowicza 1, godz. 18.00, bezpłatnie
Pilates grupa niezaawansowana, hala widowiskowo-sportowa,
sala fitness, ul. Podgórna 21, godz. 18.00, bezpłatnie
Pilates grupa zaawansowana, hala widowiskowo-sportowa,
sala fitness, ul. Podgórna 21, godz. 19.00, bezpłatnie

8

Spotkanie z grą w scrabble, Biblioteka Miejska CAK, Rynek 15,
godz. 10.00, wstęp bezpłatny
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„Wiersze Krystyny Miłobędzkiej w obrazach" - spotkanie z poezją
Krystyny Miłobędzkiej, hala widowiskowo-sportowa, sala
konferencyjna, wejście ul. Poznańska, godz. 18.00, wstęp wolny
Street workout, sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Kasprowicza 1, godz. 19.00, koszt zajęć 10 zł /os.
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Puszczykowski Klub Kostki Rubika, Biblioteka Miejska CAK, Rynek 15,
godz. 17.00, wstęp wolny
Nordic Walking, teren rekreacyjno - sportowy, ul. Kościelna,
godz. 17.30, bezpłatnie
Street workout, sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Kasprowicza 1, godz. 18.00, bezpłatnie
Pilates grupa niezaawansowana, hala widowiskowo-sportowa, sala
fitness, ul. Podgórna 21, godz. 18.00, bezpłatnie
Pilates grupa zaawansowana, hala widowiskowo-sportowa, sala
fintess, ul. Podgórna 21, godz. 19.00, bezpłatnie

Miejska CAK, Rynek 15, godz. 10.00, wstęp wolny
Nordic Walking, teren rekreacyjno - sportowy, ul. Kościelna,
godz. 9.30, bezpłatnie
Finał Wielkopolskiej Ligi Młodych Talentów w badmintonie, sala
widowiskowo-sportowa, Podgórna 21, godz. 9.30, wstęp wolny
koncert Maleo Reggae Rockers i 2TM2,3, hala widowiskowosportowa, ul. Podgórna 21, godz. 19.00, bilety przedsprzedaż 39 zł,
w dniu koncertu 50 zł

Joga, hala widowiskowo-sportowa, sala fitness, ul. Podgórna 21,
godz. 17.00, bezpłatnie
p o n Street workout, sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Kasprowicza 1, godz. 18.00, bezpłatnie
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Puszczykowski Klub Kostki Rubika, Biblioteka Miejska CAK, Rynek
15, godz. 17.00, wstęp wolny
s r o Nordic Walking, teren rekreacyjno - sportowy, ul. Kościelna,
godz. 17.30, bezpłatnie
Street workout, sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Kasprowicza 1, godz. 18.00, bezpłatnie
Pilates grupa niezaawansowana, hala widowiskowo-sportowa, sala
fitness, ul. Podgórna 21, godz. 18.00, bezpłatnie
Pilates grupa zaawansowana, hala widowiskowo-sportowa, sala
fitness, ul. Podgórna 21, godz. 19.00, bezpłatnie
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Spotkanie z grą w scrabble, Biblioteka Miejska CAK, Rynek 15,
godz. 10.00, wstęp bezpłatny

25
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Narodowe Święto Niepodległości
Nordic Walking, teren rekreacyjno ■ sportowy, ul. Kościelna, godz. 9.30,
bezpłatnie

Joga, hala widowiskowo-sportowa, sala fitness, ul. Podgórna 21,
godz. 17.00, bezpłatnie
P°^* Street workout, sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Kasprowicza 1, godz. 18.00, bezpłatnie

Spotkanie z Katarzyną Bosacką, hala widowiskowo-sportowa, sala
konferencyjna, wejście ul. Poznańska, godz. 18.00, bilety 10 zł
Street workout, sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Kasprowicza 1, godz. 19.00, koszt zajęć 10 zł /os.

„2 włóczką w mniejszym mieście" - warsztaty włóczkowe,
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Warsztaty „Małe opowieści - teatr kamishibai dla dzieci", Biblioteka
I c z w Miejska CAK, Rynek 15, godz. 17.00, koszt 5 zł za miesiąc zajęć
dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat
Spotkanie z grą w scrabble, Biblioteka Miejska CAK, Rynek 15,
godz. 10.00, wstęp bezpłatny
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ANDRZEJKI Z PANIĄ MELODIĄ, wiek uczestników 5 do 7 lat,
Biblioteka Miejska CAK, ul. Wysoka 1, godz. 18.00-21.00, bilet 25 zł
od dziecka
Street workout, sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Kasprowicza 1, godz. 19.00, koszt zajęć 10 zł /os.

Nordic Walking, teren rekreacyjno - sportowy, ul. Kościelna,
godz. 9.30, bezpłatnie
s o b Puszczykowska Liga Koszykówki, hala widowiskowo-sportowa,
ul. Podgórna 21, godz. 10.00, wpisowe zgodnie z regulaminem
Marsz po Ciacho, teren sportowo-rekreacyjny, ul. Kościelna,
godz. 10.00, wpisowe zgodnie z regulaminem
m e Bieg po Ciacho, teren sportowo-rekreacyjny, ul. Kościelna,
godz. 12.30, wpisowe zgodnie z regulaminem
I Turniej Halowej Piłki Nożnej, hala widowiskowo-sportowa,
ul. Podgórna 21, godz. 9.00, bezpłatnie, zgłoszenia:
wolny@puszczykowo.pl
Joga, hala widowiskowo-sportowa, sala fitness, ul. Podgórna 21,
godz. 17.00, bezpłatnie
p o n Street workout, sala gimnastyczna Szkota Podstawowa nr 2,
ul. Kasprowicza 1, godz. 18.00, bezpłatnie

W tO

Sesja Rady Miasta, hala widowiskowo-sportowa, sala konferencyjna,
ul. Poznańska, godz. 17.00

Puszczykowski Klub Kostki Rubika, Biblioteka Miejska CAK, Rynek
,
15, godz. 17.00, wstęp wolny
STO Nordic Walking, teren rekreacyjno - sportowy, ul. Kościelna,
godz. 17.30, bezpłatnie
Street workout, sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Kasprowicza 1, godz. 18.00, bezpłatnie
Pilates grupa niezaawansowana, hala widowiskowo-sportowa, sala
fitness, ul. Podgórna 21, godz. 18.00, bezpłatnie
Pilates grupa zaawansowana, hala widowiskowo-sportowa, sala
fitness, ul. Podgórna 21, godz. 19.00, bezpłatnie

Andrzejkowy koncert dla dorosłych, sala widowiskowo-sportowa,
sala konferencyjna, wejście ul. Poznańska, godz. 18.00, bilet 10 zł
CZW .
Warsztaty „Małe opowieści - teatr kamishibai dla dzieci" w wieku
od 5 do 7 lat, Biblioteka Miejska CAK, Rynek 15, godz. 17.00, 5 zł
za miesiąc zajęć
Spotkanie z grą w scrabble, Biblioteka Miejska CAK, Rynek 15,
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KONCERT NA KULTURALNĄ INAUGURACJĘ
o wspaniałym koncercie mieszkanki naszego miasta Małgo
rzaty Ostrowskiej, która zaprosiła do wspólnego śpiewania
swoich przyjaciół Marka Piekarczyka i Damiana Ukeje, mogę już
z całą odpowiedziałnością powiedzieć: Nasza hala widowisko
wo-sportowa sprawdziła się nie tylko, jako doskonały obiekt
sportowy - bo to, po dwóch miesiącach jej użytkowania wiemy
z całą pewnością-ale także, jako bardzo dobra sala widowisko
wa. Atmosfera koncertu zorganizowanego przez Miasto i Bi
bliotekę Miejską Centrum Animacji Kultury była wspaniała, a za
interesowanie wejściówkami olbrzymie. Wszyscy doskonałe się
bawili, co mnie oczywiście niezmiernie cieszy. Hala doskonale
spisała się pod względem akustyki. Odpowiednie jej zaprojek
towanie, aby jak najlepiej spełniała także tę funkcję, było jed
nym z warunków postawionych projektantom i oczywiście fir
mie Skanska, która to wszystko wykonywała. Wprawdzie tę
cechę obiektu chwaliłjuż podczas sportowej inauguracji Prezes
Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, ale kon
cert pani Małgorzaty był przysłowiowym chrztem bojowym.
Mając za sobą bardzo udany, pierwszy „prawdziwy" koncert,
a wiadomo, że profesjnalni muzycy mają bardzo wysokie wy
magania pod względem nagłośnienia, mogę już śmiało powie
dzieć, że hala w pełni spełnia swoje podwójne zadanie - jako
arena zmagań sportowych oraz jako sala widowiskowa.
Jestem również przekonany, że tego samego zdania są puszczykowianie, którzy uczestniczyli w koncercie. Wiem, że zainte
resowanych wejściówkami było więcej niż mieliśmy miejsc. Dla
mnie najlepszym potwierdzeniem tych słów, a co się z tym
wiąże potwierdzeniem słuszności podjęcia decyzji ojej budo
wie jest to, że z informacji, którą uzyskałem od kierownika
obiektu wynika, że popołudniami i w weekendy są już niemal
w pełni zarezerwowane boiska dla trenujących tam grup. Rano
hala służy uczniom Szkoły Podstawowej nr 1, mających tam
lekcje wychowania fizycznego. Czy gdyby ten obiekt nie był tak
potrzebny-a przypomnę, że można było usłyszeć i takie, na
szczęście od pojedynczych osób, stwierdzenia - byłoby tylu
chętnych do trenowania w nim?
Doskonałym uzupełnieniem hali będzie boisko wielofunkcyj
ne ze sztuczną nawierzchnią, które powstanie w przyszłym
roku. Dzięki niemu uczniowie zyskają kolejne miejsce, gdzie
będą ćwiczyć podczas lekcji wychowania fizycznego, a miesz
kańcy kolejne profesjonalne i bezpieczne miejsce do treningów.
Kilka dni temu puszczykowianie wybrali zadanie, które bę
dzie realizowane w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Przy
pominam, że to już druga edycja tego budżetu. Mieszkańcy
naszego miasta chcą czynnie uczestniczyć w decydowaniu, na
co przeznaczane są pieniądze z m iejskiego budżetu.
Bardzo mnie to cieszy, ponieważ byłem inicjatorem wdrożenia
tego budżetu w Puszczykowie. Przy okazji rozmów na temat
tych inicjatyw wielokrotnie podkreślałem jeszcze jeden ich
aspekt, mianowicie to, że stanowią one doskonałą lekcję de
mokracji i element budowy samorządu i społeczeństwa oby
watelskiego. W tym roku mieszkańcy poprzez głosowanie
uznali, że powstanie tzw. Zielony targ, który zostanie otwarty
na terenie między komisariatem policji a apteką przy ul. Po
znańskiej (o rozstrzygnięciu tegorocznego budżetu obywatel
skiego piszemy na str. 6). W ramach tej inwestycji, chcemy też
usprawnić wjazd i wyjazd z parkingu przy hali widowiskowo
-sportowej i planowanego „Zielonego targu".
Podczas październikowej sesji radni drugi raz podjęli uchwa
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SAM ORZĄD

łę o zasadach dofinansowania z budżetu miasta likwidacji pie
ców węglowych i kupna nowych, proekologicznych. Uchwała
musiała być głosowana po raz drugi, ponieważ organ nadzoru
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wskazał na ko
nieczność uzupełnienia katalogu potencjalnych beneficjentów.
Uchwała umożliwia naszym mieszkańcom staranie się o dofi
nansowanie z budżetu Miasta w wysokości 5 tys. zł. Jej przyję
cie ma oczywiście na celu ograniczenie zanieczyszczeń emito
wanych przez piece oraz kotłownie węglowe. Uchwała powin
na wejść w życie w drugiej połowie listopada i od tego momen
tu będzie możliwe składanie wniosków o udzielenie dotacji.
Natomiast dokładne informacje znajdziecie państwo na stronie
internetowej naszego miasta www.puszczykowo.pl, w zakład
ce „Wymień piec".
Przy okazji pragnę poinformować, że na Rynku, na budynku
Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie znajduje się czujnik jakości
powietrza, mierzący ilość PM10 i PM2,5. Wyniki można spraw
dzać on linę na stronie: www.panel.syngeos.pl.
Na koniec za pośrednictwem Echa Puszczykowa pragnę rów
nież zaapelować do mieszkańców naszego miasta, aby spraw
dzili pod kątem bezpieczeństwa stan drzew rosnących na ich
posesjach. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na staro
drzewy, bo takich jest w Puszczykowie dużo. Sprawdźmy czy
drzewa nie rozrosły się zbytnio i nie znajdują się za blisko linii
energetycznych, ogrodzeń czy budynków, zarówno naszych,
jak i sąsiadów. Jeśli stwierdzimy, że mogą stwarzać zagrożenie,
może warto rozważyć ich przycięcie. Do tego apelu skłoniła
mnie sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia po wichurach, któ
re przeszły nad naszym miastem i całą Polską na początku paź
dziernika. Nawałnica powaliła wiele drzew, a niektóre z nich
właśnie z uwagi na to, że rosły zbyt blisko linii energetycznych
pozrywały sieci i na wiele dni odcięły posesje od dostaw prądu.
Inne poniszczyły ogrodzenia czy zatarasowały drogi. Zdaję so
bie sprawę z tego, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy
taka nawałnica nadciągnie, ale wyeliminowanie potencjalnych
zagrożeń, zdecydowanie przyczyni się do poprawy naszego
bezpieczeństwa, a na pewno zminimalizuje ewentualne straty.
Andrzej Balcerek
Burm istrz Miasta Puszczykowa
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 34. SESJI RADY MIASTA
PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ
IX 2017 R.
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UCHWAŁA NR 242/17/VII
w sprawie: powołania składu osobo
wego Kapituły oceniającej wnioski
0 Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa
dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
§ 1. Powołuje się Kapitułę oceniającą
wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczy
kowa dla uczniów szczególnie uzdolnio
nych w składzie:
a) Przewodniczący Kapituły-Tomasz
Potocki
b) Członek Kapituły - Dorota ŁuczakDydowicz
c) Członek Kapituły - Maciej Dettlaff.

UCHWAŁA NR 243/17/VII

SAM ORZĄD

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie
przez Miasto Puszczykowo części nie
ruchomości w rejonie ulicy Fiedlera.
§1. Wyraża się zgodę na nabycie
przez Miasto Puszczykowo części nieru
chomości położonej w Puszczykowie sta
nowiącej działkę nr 1533/2 o powierzchni
0,7263 ha,obręb Puszczykowo, ark.
mapy 12, o powierzchni około 0,0047 ha,
przedstawionej na załączniku graficznym,
stanowiącym integralną część uchwały.

UCHWAŁA NR 244/17/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na naby
cie przez Miasto Puszczykowo części
nieruchomości w rejonie ulic Langego
1Marcinkowskiego.
§1. Wyraża się zgodę na nabycie przez
Miasto Puszczykowo części nieruchomo
ści położonej w Puszczykowie, stanowią
cej działkę nr 2192/3 o powierzchni
0,1195 ha, obręb Puszczykowo, ark.
mapy 11, o powierzchni około 12,5 m2,
przedstawionej na załączniku graficznym,
stanowiącym integralną część uchwały.

UCHWAŁA NR 245/17/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na nieod
płatne przejęcie udziału w nierucho
mości gruntowej na rzecz Miasta Pusz
czykowa.

B

UCHWAŁA NR 246/17/VII
w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mie
ście Puszczykowo.
§ 1. Nadaje się ulicy obejmującej
d ziałki num er: 101 7 /2 2 , 1 0 17/15,
1017/17,1017/19,1017/9,1018 i 1017/3
obręb geodezyjny Niwka, arkusz mapy
11, nazwę „Jeździecka".

UCHWAŁA NR 247/17/VII
w sp ra w ie : zm iany U chw ały Nr
175/17/VII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie
udzielenia dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków poło
żonych na terenie Miasta Puszczyko
wa.
Uzasadnienie: Na podstawie § 4 Uchwały
Nr 69/15/VII z dnia 20 października 2015
r. w sprawie: określenia zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restau
ratorskie lub roboty budowlane przy za
bytkach wpisanych do rejestru zabytków,
Rada Miasta Puszczykowa podejmuje
uchwałę o przyznaniu dotacji, w której
określa: nazwę podmiotu otrzymującego
dotację; prace lub roboty budowlane przy
obiekcie zabytkowym, na których wyko

nanie przyznano dotację; kwotę dotacji
oraz maksymalny procentowy udział do
tacji w całkowitych nakładach.
W związku z wnioskami beneficjen
tów otrzymanych dotacji o zmianę mak
symalnego procentu udziału dotacji
w całkowitych nakładach oraz w związku
z możliwością, zgodnie z paragrafem 1
ust. 4 uchwały w sprawie: określenia za
sad udzielania dotacji na prace konserwa
torskie, restauratorskie lub roboty bu
dowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, udzielenia dotacji do
wysokości 50% nakładów koniecznych na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku, podjęcie uchwały jest uza
sadnione.

UCHWAŁA NR 248/17/VII
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju
i Promocji Miasta Puszczykowa na lata
2017-2030.
§ 1 . U c h w a la s ię S t r a t e g ię
Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa
na lata 2017 - 2030 w brzmieniu określo
nym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2. Traci moc Uchwała Nr 254/09/V
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 listo
pada 2009 r. w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Miasta Puszczykowa na lata
2010- 2020.

UCHWAŁA NR 249/17/VII
w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/
VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20
grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
W ieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Puszczykowa na lata 20172023.

UCHWAŁA NR 250/17/VII
w sprawie: zmiany uchwały budżeto
wej Miasta Puszczykowa na rok 2017
Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 35. SESJI RADY MIASTA
PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 24 X 2017 R.

UCHWAŁA NR 251/17/VII
w sprawie: ustanowienia ograni
czonego prawa rzeczowego - służeb
ności przesyłu na nieruchomości sta
nowiącej własność Miasta Puszczyko
wa.

UCHWAŁA NR 252/17/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na sprze
daż oraz zwolnienie z obowiązku zby
cia w drodze przetargu części nieru
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§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne
przejęcie przez Miasto Puszczykowo, do
gminnego zasobu nieruchomości udziału
w wysokości 5/100 w nieruchomości
gruntowej położonej w Puszczykowie,
oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budyn
ków jako działki nr: 738/10 o powierzchni
0,0867 ha, 738/12 o powierzchni 0,0362
ha i 738/15 o powierzchni 0,0395 ha, ob
ręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 17, dla
której to nieruchomości Sąd Rejonowy
Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wy
dział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr P02P/00219761/1, wskaza
nej w załączniku stanowiącym integralną
część niniejszej uchwały.

chomości położonej w Puszczykowie,
w rejonie ul. Dąbrowskiego i Radosnej.
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż
oraz zw olnienie z obowiązku zbycia
w drodze przetargu części nieruchomości
o powierzchni około 0,1268 ha, oznaczo
nej na załączniku graficznym do niniejszej
uchwały, stanowiącej własność Miasta
Puszczykowa, oznaczonej ewidencyjnie
jako działka nr 924/1 o powierzchni
0,2921 ha, obręb Niwka, ark. mapy 9, dla

której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Mia
sto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczy
stych prowadzi księgę wieczystą
nr P02P/00093141/9.

UCHWAŁA NR 253/17/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na sprze
daż części nieruchomości położonych
w Puszczykowie, przy ul. Dąbrowskiego.
§ 1 .Wyraża się zgodę na sprzedaż
w drodze przetargu nieograniczonego

ECHO PUSZCZYKOWA - październik 2017

dwóch części nieruchom ości o po
wierzchni około 0,0815 ha i około 0,0816
ha, oznaczonych na załączniku graficz
nym do niniejszej uchwały, stanowiącej
własność Miasta Puszczykowa, oznaczo
nej ewidencyjnie jako działka nr 924/1
o powierzchni 0,2921 ha, obręb Niwka,
ark. mapy 9, dia której Sąd Rejonowy Po
znań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wy
dział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr P02P/00093141/9.

UCHWAŁA NR 254/17/VII
w sprawie: odwołania członka Komisji
Mieszkaniowej.
§ 1. Odwołuje się Panią Dorotę Kacz
marek z funkcji członka Komisji Mieszka
niowej z powodu śmierci.

szkoleń dla nauczycieli, na organizacji
doradztwa zawodowego i psychologicz
nego dla uczniów oraz doradztwa psy
chologicznego i metodycznego, superwizji, studiów podyplomowych dla nauczy
cieli; na organizacji wyjazdów studyjnych
dla nauczycieli i wyjazdów edukacyjnych
dla uczniów szkół gimnazjalnych (podsta
wowych) w zakresie wskazanym w pro
jekcie. Mając na celu dążenie do systemo
wego, spójnego i jednolitego wsparcia
podmiotów z Miejskiego Obszaru Funk
cjonalnego Poznania, wsparciem w ra
mach projektu objętych zostaje 80 szkół
z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Poznania, w tym również szkoły których
organem prowadzącym jest gmina po
wierzająca zadanie.

jącego z przyznania dotacji w wysokości
niższej niż wnioskowana oraz zmianę za
sad przekazywania dotacji beneficjentom.

UCHWAŁA NR 259/17/VII
w sprawie: przedłużenia czasu obowią
zywania dotychczasowych taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbio
rowe odprowadzanie ścieków.
§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe za
opatrzenie w wodę i zbiorowe odprowa
dzanie ścieków na terenie Miasta Pusz
czykowa na okres jednego roku, tj. od
1.01.2018 r. do 31.12.2018 r„ zgodnie
z wnioskiem Aquanet SA z siedzibą w Po
znaniu z dnia 13.10.2017 r.

UCHW AŁA NR 260/17/VII
UCHWAŁA NR 257/17/VII

w sprawie: przyznania Nagrody Rady
M iasta Puszczykow a dla uczniów
szczególnie uzdolnionych.

UCHWAŁA NR 256/17/VII
w sprawie: porozumienia międzygmin
nego pom iędzy M iastem Poznań
a Miastem Puszczykowo w zakresie
usług edukacyjnych.
§ 1. Postanawia się zawrzeć z Mia
stem Poznań porozumienie międzygmin
ne w zakresie usług edukacyjnych,
w brzmieniu określonym w załączniku do
uchwały.
Uzasadneinie: Miasto Poznań w ramach
projektu pt. „Gimnazjalista z Pasją - kom
pleksowe wsparcie uczniów gimnazjów
w wyborze optymalnych ścieżek edukac y jn y c h i z a w o d o w y c h ” o n r
RPWP.08.01.04-30-0001/16-00 (zwanego
dalej „projektem"), współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Spo
łecznego, w ramach Wielkopolskiego Re
gionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014 - 2020, w ramach Poddziałania
8.1.4 Kształcenie ogólne, w ramach ZIT
dla MOF Poznania, przystępuje do reali
zacji zadania z zakresu edukacji publicz
nej, polegającego na przeprowadzeniu

w sprawie: określania zasad udzielania
dotacji celowych z budżetu Miasta
Puszczykowa na dofinansowanie kosz
tów wymiany źródeł ciepła w miesz
kalnych budynkach jednorodzinnych
lub lokalach na obszarze Miasta Pusz
czykowa.
§1.1. W celu poprawy efektywności
energetycznej, a w konsekwencji ograni
czenia emisji zanieczyszczeń pochodzą
cych z pieców oraz kotłowni węglowych
określa się zasady udzielania dotacji celo
wej z budżetu Miasta Puszczykowa na
trwałą likwidację ogrzewania węglowego
i zastąpienie go proekologicznymi syste
mami grzewczymi.

w sprawie: określenia stawek podatku
od nieruchomości i zwolnień w tym po
datku.
Uzasadnienie: Do kompetencji Rady
Miasta, zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 2 usta
wy o podatkach i opłatach lokalnych, na
leży określenie stawek podatku od nieru
chomości i zwolnień w tym podatku. Pro
jekt uchwały zakłada następujące zmiany
w stosunku do uchwały obecnie obowią
zującej: 1 /zwiększenie stawek podatku
określonych w paragrafie 1 pkt 1 lit. b i d
oraz pkt 2 lit, c i d - do stawek maksymal
nych; 2/ zwolnienie z podatku hal wido
wiskowo-sportowych, z wyłączeniem hal
tenisowych.

SAM ORZĄD

UCHWAŁA NR 255/17/VII

UCHWAŁA NR 261/17/VII
UCHWAŁA NR 258/17/VII
w sprawie: zmiany uchwały Nr 69/15/
VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20
października 2015 r. w sprawie: okre
ślenia zasad udzielania dotacji na pra
ce konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków.
Uzasadnienie: Projekt uchwały przewi
duje zmianę zasad ustalania wysokości
dotacji w przypadku zmniejszenia przez
beneficjenta zakresu rzeczowego wynika

w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/
VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20
grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
W ieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Puszczykowa na lata 20172023.

UCHW AŁA NR 262/17/VII
w sprawie: zmiany uchwały budżeto
wej Miasta Puszczykowa na rok 2017
Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.

Z A P R O SZ EN IE NA S E S J Ę
Zapraszamy na 36. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 28.11.2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej hali
widowiskowo-sportowej 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 TERM INIE PŁATNOŚCI )-------------------- -

Urząd Miejski w Puszczykowie przypomina, że w dniu 15 listopada 2017 r. mija termin płatności IV raty podatku
od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
Należności prosimy wpłacać na rachunek bankowy:

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

V_________________________________________ ____________________________________________ J
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ZIELONY TARG Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
23. października br. rozstrzygnęliśmy dru
Wnioskodawca w uzasadnieniu potrzeby
puszczykowski
gą edycję Budżetu Obywatelskiego. W tym
realizacji inwestycji, podkreślił zapotrzebo
roku rywalizacja była bardzo zacięta o czym
wanie na tego typu inwestycję w naszym
świadczą wyniki. Zwycięzcą został projekt
mieście. Projektując Zielony Targ stworzy
„Zielony Targ w Puszczykowie", na który za
my miejsce handlu świeżymi warzywami
głosowało 229 osób. Tylko 12 głosów mniej
i owocami jakiego dotąd nie było, ale rów
uzyskał projekt „Bezpieczna droga do szko
nież przestrzeń, w której będą się odbywa
ły, domu, pracy. Bezpieczni Mieszkańcy - Bezpieczne Puszczy
ły różne tematyczne imprezy i wydarzenia - festyn „Zielonym
kowo. Na trzecim miejscu, ze 103 głosami znalazł się projekt
do góry", jarmarki świąteczne i inne imprezy.
„Modernizacja Rynku w Puszczykowie". W sumie w głosowaniu
Przypomnijmy, iż w bieżącym roku zrealizowaliśmy zadanie
wzięło udział 549 osób.
z pierwszej edycji „Plac zabaw marzeń - miejsce aktywności fi
Zielony Targ ma być zlokalizowany przy ulicy Poznańskiej na
zycznej i integracji środowiska lokalnego”, którego realizacja udo
terenie między Policją, a budynkiem byłej apteki. Targ ma być
wodniła, że mieszkańcy mają moc sprawczą. W tym roku zostały
nie tylko miejscem handlu, ale również miejscem spotkań,
zgłoszone trzy zadania inwestycyjne, które przeszły analizę mery
gdzie mieszkańcy będą mogli przy okazji robienia zakupów
toryczną, m.in. co do możliwości ich realizacji w zgodzie z prawem
miło spędzić czas. Cała inwestycja składa się z kilku etapów,
i w ciągu jednego roku budżetowego, zostały poddane pod gło
pierwszy będzie polegał na przygotowaniu terenu tj. usunięciu
sowanie, które trwało 11 dni, od 9 do 23 października 2017 r.
darni, wyrównaniu terenu i ubiciu podłoża, później zostanie
Każdy mieszkaniec mający skończone 16 lat mógł zagłosować na
ułożona kostka brukowa pod stoiska. Tak przygotowane miej
jeden projekt. W obu edycjach Budżetu Obywatelskiego miesz
sce zostanie zaopatrzone w kilka drewnianych stoisk oraz inne
kańcy mieli do dyspozycji po 100 tys. złotych.
elementy małej architektury-ławki i pergole na kwiaty. Oczy
Zwycięskie zadanie w pełnym zakresie zostanie zrealizowane
wiście należy podkreślić, że miejsce to zostanie również wzbo
w nadchodzącym roku.
Katarzyna Nowak-Sronek
gacone o zieleń, która ma nadać klimat i stworzyć następny
Referat Promocji, Kultury i Sportu
miły zakątek w naszym mieście.

budżet
obywatelski

DOCHODY Z PIT W 2018 R. BĘDĄ WYŻSZE
2016 r. podatek dochodowy PIT zapłacony przez m ieszkańców miasta Puszczykowa po raz pierw szy
w historii przekroczył barierę 50 min zł. Średnio każdy z podatników odprowadził do urzędu skar
bowego kwotę prawie 9000 zł.

W

z podatku PIT mogliśmy na przykład wybudować halę widowi
Podatek za 2016 r. będzie stanowił podstawę do podziału
skowo-sportową bez zaciągania długu.
wpływów z PIT w 2018 r. pomiędzy budżet państwa, który
Jednak czy nie mogłoby być jeszcze lepiej?
otrzyma 50,17% wszystkich wpływów z tego podatku i budże
To zależy od Państwa!
ty jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymają
Jednym z głównych celów strategicznych wpisanym do Stra
49,83% , z tego udział gmin wyniesie 37,98%, powiatów
tegii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa na lata 2017 —
10,25% i województw 1,6%.
2030 jest zwiększenie atrakcyjności życia w Puszczykowie.
Podatek PIT w strukturze dochodów Puszczykowa stanowi
Chcemy ten cel, jak i inne określone w Strategii skutecznie re
od lat najistotniejsze źródło. W przyszłym roku będzie to pra
alizować, a z Państwa pomocą może to być dużo łatwiejsze.
wie 80% wszystkich dochodów podatkowych. Co istotne,
Wystarczy, że wszyscy mieszkańcy, zarówno prowadzący dzia
w przypadku Puszczykowa, w ostatnich latach znaczenie
łalność gospodarczą, jak i ci osiągający dochody z tytułu umo
PIT-u wzrastało. Dla porównania w 2013 r. mieszkańcy odpro
wy o pracę, emerytury czy renty, rozliczą swój podatek PIT
wadzili podatek w wysokości 34 min zł. Na tak dynamiczny
w Puszczykowie.
wzrost wpłynęło kilka czynników, w szczególności zwiększenie
Szanowni mieszkańcy! To wpływy z podatku PIT
liczby podatników (w 2016 r. o przeszło 200) i wzrost poziomu
wynagrodzeń, ale także przedsiębiorczość naszych mieszkań
determinują możliwości rozwoju naszego Miasta.
Jeśli chcemy mieć lepsze drogi, więcej środków przeznaczać
ców, co pokazują rankingi przedsiębiorczości, gdzie Puszczy
na oświatę, komunikację, kulturę i sport, to musimy być soli
kowo co roku znajduje się w czołówce miast w Polsce. Rów
darni, poczuwać się do współodpowiedzialności za nasze Mia
nież istotne są prowadzone akcje promocyjno-informacyjne,
sto. Dlatego też zwracamy
które mają na celu prze
się po raz kolejny z apelem
konanie mieszkańców, że
Mieszkańcu! Sprawdź czy płacisz podatek
o zwrócenie uwagi na to ja
warto w deklaracjach po
datkowych PIT wskazy
kie miejsce zam ieszkania
PIT w Puszczykowie. Jeśli nie, to zastanów
wać puszczykowski adres
wpisujecie
Państwo w dekla
się czy nie warto. Razem możemy zmieniać
racjach PIT. Do przedsiębior
zamieszkania.
Puszczykowo na lepsze.
ców dodatkowo apelujemy
Wpływy z podatku PIT
Pamiętajmy! W deklaracji PIT za 2017 r.
o zmianę danych w CEIDG
wzrastają w Puszczykowie
w zakresie miejsca zamiesz
w ostatnich latach o kilka
podajemy adres zamieszkania w Mieście
kania, jeśli jest ono inne niż
naście procent co roku.
Puszczykowo - wtedy realizacja nowej
na terenie Miasta Puszczyko
To przekłada się na reali
Strategii Rozwoju Puszczykowa będzie
wa. Je st to konieczne, aby
zowane przez Miasto za
dla nas wszystkich dużo łatwiejsza.
Wasz podatek mógł trafić
dania inwestycyjne. Dzię
właśnie do Puszczykowa.
ki tak wysokim wpływom

6

ECHO PUSZCZYKOWA - październik 2017

PUSZCZYKOWO MA STRATEGIĘ ROZWOJU I PROMOCJI —
odczas sesji w dniu 26 września 2017 r. Rada Miasta Puszczykowa uchwaliła nową Strategię Rozwoju
i Promocji Miasta Puszczykowa. Obejm uje ona swoim zasięgiem horyzont czasowy do roku 2030.

P

Jest to najważniejszy dokument programowy dla lokalnej
społeczności, kształtujący wizję i cele rozwoju Miasta w kolej
nych latach. Ustalenie priorytetów wspólnych dla całej społecz
ności jest szczególne ważne dla kształtowania lokalnego pra
wa, planowania realizacji zadań i kierunkowania wydatków
budżetowych.
Kluczową częścią przyjętej Strategii jest wizja rozwoju, która
wskazuje kierunek, w którym w kolejnych latach prowadzona
będzie polityka rozwojowa Miasta. Wizja formułowana w ra
mach Strategii jest swego rodzaju projekcją przyszłości, do ja
kiej dąży samorząd i społeczność lokalna. W oparciu o wnioski
z warsztatów strategicznych wypracowano następującą postać
wizji:
Puszczykow o-w yjątkow e miasto
szanujące ludzi i środowisko.
Hasło to podkreśla unikalność oraz miejski charakter Pusz
czykowa, ma służyć więc umacnianiu wspólnoty samorządo
wej, integracji mieszkańców. Filarem rozwoju miasta i jego
wyznacznikiem ma być szacunek dla ludzi, reprezentujących
wszystkie pokolenia, żyjących w harmonijnej relacji ze środowi
skiem - rozumianym jako przyrodę, przestrzeń i dziedzictwo
kulturowe.
We współpracy z mieszkańcami, w wyniku wielu spotkań
warsztatowych i dyskusji ukształtowano misję dla naszego
miasta, czyli zestaw działań do podjęcia przez samorząd
dla urzeczywistnienia powyższej wizji. Brzmi ona następu
jąco:
^ dążymy do osiągnięcia wysokiej jakości życia przez harmonij
ny rozwój z poszanowaniem wyjątkowości miejsca łączącego
unikalne zasoby przyrodnicze i wartościową architekturę,
^ budujemy poczucie wielopokoleniowej tożsamości na bazie
lokalnego dziedzictwa kulturowego,

^

tworzymy aktywną społeczność ludzi otwartych i kreatyw
nych,
^ chronimy środowisko naturalne, dbamy o ciszę i ład prze
strzenny.
Uwzględniając powyższe priorytety skatalogowano cele stra
tegiczne i operacyjne dla samorządu na kolejne lata.

-Jestem bardzo zadowolony z uchwalenia nowej Strategii
Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa. Jest ona wynikiem
pracy i zaangażowania wielu osób. Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka oraz Radna Do
rota Łuczak-Dydowicz były inicjatorkami prac zespołu, w skład
którego weszli również pracownicy Referatu Promocji, Kultury
i Sportu pod kierownictwem Agnieszki Zielińskiej-Adamiak i Se
kretarz Miasta Maciej Dettlaff. Cenny wkład merytoryczny do
dyskusji wniósł prof. Henryk Mruk - mieszkaniec naszego Mia
sta. Konsultanci z Firmy Lider Projekt sp. z o.o. podjęli się trud
nego zadania moderowania dyskusji i definiowania postulatów
zgłaszanych w ich trakcie, za co im bardzo dziękuję. Nie sposób
wymienić wszystkich mieszkańcówzaangażowanych wprzygo
towanie strategii, ich aktywnośćjest dużym atutem naszej lo
kalnej społeczności. Szczególnie należy podkreślić udział
w tych pracach członków stowarzyszenia Nasze Puszczykowo,
którzy nie zgadzając się z niektórymi tezami, potrafili współ
pracować na rzecz znalezienia rozwiązań łączących całą naszą
społeczność. Uważam, że przyjęcie przez Radę Miasta doku
mentu strategii bez głosów „przeciw" jest sukcesem wszyst
kich osób, które nad nim pracowały i pokazuje, że dyskutując
rzeczowo i z szacunkiem dla rozmówcy można osiągnąć kon
sensus w sprawach najważniejszych dla Puszczykowa - mówi
Andrzej Balcerek Burmistrz Puszczykowa.
Pełny tekst Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa
jest dostępny na stronie internetowej Miasta oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.

PAŹDZIERNIKOWE POSIEDZENIA KOMISJI
Gs3 RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
4 października br.
Komisja Rewizyjna
1. Kontrola rozliczania dotacji dla or
ganizacji pozarządowych w 2016 roku.
2. Odpowiedzi na pytania dotyczące
dokumentacji finansowo-księgowej Urzę
du Miejskiego.

o ś w ia t o w y c h w ro ku sz k o ln y m
2016/2017 na terenie Puszczykowa.
2. Spotkanie z dyrektorami szkół p o d s u m o w a n ie ro ku s z k o ln e g o
2016/2017.
3. Kultura, zabytki, sport i rekreacja
w Puszczykowie w świetle nowej strategii
rozwoju.
11 października br.
4. Nagrody Rady Miasta dla uczniów
Komisja Rewizyjna
szczególnie uzdolnionych.
1.
Kontrola rozliczania dotacji dla or 5. Wypracowanie wniosków i założeń
ganizacji pozarządowych w 2016 roku.
do budżetu miasta na rok 2018 r.
17 października br.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Informacja o stanie realizacji zadań

17 października br.
Wspólne posiedzenie
Komisji Spraw Społecznych Rady

Miasta Puszczykowa oraz Komisji
Polityki Społecznej i Ochrony
Zdrowia Rady Powiatu
w Poznaniu
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego
posiedzenia Komisji.
4. Wizyta w Środowiskowym Domu
Samopomocy - Dom Pomocy Maltańskiej
w Puszczykowie.
5. Informacja o kierunkach rozwoju
i funkcjonowania Szpitala w Puszczyko
wie.

WYDAWCA: URZĄD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE: ADRES REDAKCJI: UL. PODLEŚNA 4. Tel. 61 813 32 25,61 898 37 00, e-mail: um@puszczykowo.pl www.puszczykowo.pl;
REDAKTOR NACZELNY: BOGDAN LEWICKI, echo@puszczykowo.pl; WSPÓŁPRACA: AGNIESZKA ZIELIŃSKA-ADAMIAK, MACIEJ DETTLAFF, AGNIESZKA GŁOWACKA-BARTKOWIAK, AGNIESZ
KA HAHUŁA, JOANNA HEJNOWICZ, JANINA KOZEŃSKA, REMIGIUSZ MOTYCKI, KATARZYNA NOWAK-ŚRONEK, MAGDALENA PŁACHTA, EWA RYBACKA, ALINA STEMPNIAK, KATARZYNA
SZYKULSKA, BEATA WITCZAK.
SKŁAD TEKSTÓW, KOREKTA: REDAKCJA. DRUK: 3100 EGZ.
Na teksty czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów dostarczanych materiałów.
Anonimów nie publikujemy. Autor tekstu ma prawo zastrzec swoje dane do wiadomości redakcji.
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Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

@

c y f r o w e u m ie j ę t n o ś c i .

Unia Europejska

REALNE KORZYŚCI

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH
KURSACH KOMPUTEROWYCH

E -M o CNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI
Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści" jest realizowany przez partnerstwo w składzie:
Fundacja Aktywizacja (Partner Wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.
Organizacje te zaprosiły do współpracy ponad 101 gmin z całej Polski:

Dla kogo?
CHCEMY ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA W WIEKU 44-65+, KTÓRZY
CHCIELIBY NAUCZYĆ SIĘ WYKORZYSTYWAĆ ZASOBY INTERNETU DO CODZIENNEGO ŻYCIA.
Przykładowe umiejętności, które uczestnicy nabędę dzięki szkoleniom z poszczególnych obszarów m.in.:
0
Czy umiesz kontaktować się przez Skypa z bliskimi?
£
Czy umiesz przesyłać zdjęcia?
£
Czy umiesz robić zakupy na Allegro?
0
Czy umiesz sprawdzić stan konta przez Internet albo zrobić przelewy?
£
Czy umiesz korzystać z elektronicznych wydań prasy?
Ę ) Czy wiesz, co słychać w naszej gminie - zaglądasz na lokalne portale informacyjne i na stronę urzędu gminy?
TAKIE I INNE INFORMACJE ZDOBĘDZIESZ NA NASZYM KURSIE!

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.

Fundacja
Aktywizacja

rr D
CT
K o i

fUNDAOA

rozwoju

SPOŁECZEŃSTWA
______________ INFORMACYJNEGO

FiRR
FUNDACJA IWSIYTUT
lOZaOHl KfCICftALWCO

0

dazijf Łódzki

J
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MŁODZIEŻ TESTOWAŁA PUMPTRACK

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

W

słoneczną i ciepłą sobotę, 14 października na boisku przy hali widowiskow o-sportow ej miłośni
cy w yczynow ej jazdy na row erze mieli okazję spraw dzić się na specjalnie zaprojektow anym torze
przeszkód, składającym się z rozm aitych garbów i profilowanych zakrętów .

Jak się okazało, była to nie lada gratka i ciekawa atrakcja dla
mieszkańców Puszczykowa. Pozytywnym zaskoczeniem było
to, że zjazdy na torze korzystała nie tylko młodzież i starsi, lecz
również kilkuletnie zaledwie dzieci, poruszające się na rower
kach biegowych i hulajnogach.
Pumptrack zwany także rowerowym placem zabaw jest tak
skonstruowany, aby możliwe było rozpędzanie się i utrzymy
wanie prędkości. Jazda na torze jest doskonałą okazją do tego,
aby w bezpieczny sposób oswoić się z rowerem na nierówno
ściach.
Dodatkowo organizatorzy przeprowadzili kilka pokazowych
przejazdów doświadczonych zawodników, poinstruowali jak
prawidłowo należy pokonywać tor przeszkód, zadbali także o
elementy rywalizacji, proponując chętnym uczestnikom jazdę
na czas.
Wszyscy, którzy tego dnia zjawili się przy hali widowiskowo
-sportowej mogli również spróbować wyjątkowych smakoły

8

ków z food trucka „Piano Burger". Dziękujemy za wspólną za'3awę'
i...............

Agnieszka Hahuła
Referat Promocji, Kultury i Sportu
ECHO PUSZCZYKOWA - październik 2017

MIEJSKIE INWESTYCJE

W

październiku kontynuowano w iele prac na budowach, których inwestorem je s t Miasto Puszczyko
wo. Miasto ogłosiło też kolejne przetargi na budowy dróg i rew italizację „Mimozy".

Największym placem budowy wciąż jest termomodernizacja
budynków Urzędu Miejskiego oraz jego przebudowa. Na te
prace Puszczykowo uzyskało dofinansowanie w wysokości pra
wie 650 tys. zł.
Pod koniec października ekipy wykonawcy zakończyły już
prace m.in. przy położeniu nowego stropu na przebudowywa
nym budynku B. Prowadzone są także roboty wewnątrz tej
części urzędu. Przypominamy, że zakres prac obejmuje także
budowę łącznika i dodatkowych pomieszczeń przy budynku B,
w którym znajduje się m.in. sala sesyjna. Przebudowa zmieni
też układ istniejących pomieszczeń. Z budynku A będzie można
przejść bezpośrednio do budynku B przez budowany obecnie
łącznik. Bardzo ważną częścią prac jest przystosowanie budyn
ków do obsługi osób niepełnosprawnych.
Cały obiekt zyska ocieplenie, nowe okna, drzwi zewnętrzne,
instalację grzewczą. Na koniec na budynku B urzędu zostaną
zamontowane kolektory instalacji fotowoltaicznej, która jest
jednym z elementów termomodernizacji.
Prace wymusiły zmienę organizacji pracy Urzędu Miejskiego. Bu
dynek B w dalszym ciągu jest całkowicie wyłączony z eksploatacji.
Po zakończeniu I etapu prac wykonawca wejdzie z pracami do bu
dynku A, a pracujący tam urzędnicy przeniosą się do budynku B.
Wykonano już termomodernizację, budynku tzw. domu na
uczyciela przy ul. Wysokiej.
Kończy się remont jezdni ul. Kraszewskiego na ode. od ul.
Nadwarciańskiej do końca zjazdu na Szpitalny Oddział Ratun
kowy (ok. 433 m). Trwają także prace związane z remontem ul.
Nadwarciańskiej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Kosynie

ECHO PUSZCZYKOWA - październik 20x7

rów Miłosławskich.
Natomiast przy ul. Nadwarciańskiej trwa budowa remizy
strażackiej. Prace (stan deweloperski) zostaną zakończone
w przyszłym roku. W budynku będą garażowane pojazdy puszczykowskich ochotników oraz przechowywane specjalistyczne
wyposażenie, którym dysponuje ta jednostka. Remiza zapewni
także zdecydowanie lepsze warunki socjalne.
Miasto ogłosiło też kolejne przetargi. 24 października nastą
piło otwarcie ofert na budowę ulic Rolnej i Krańcowej. W ra
mach tej inwestycji zostaną wykonane ww. ulice wraz z chodni
kami i odwodnieniami. Ul. Krańcowa zyska nawierzchnię z kost
ki typu poz-bruk na odcinku ok. 260 m oraz chodnik z tej samej
nawierzchni. Powstaną także miejsca postojowe i zjazdy do
posesji. Natomiast na ul. Rolnej nowa nawierzchnia zostanie
położona na odcinku ok. 300 m. Także tam przewiduje się na
wierzchnię z kostki typu poz-bruk. Pod tą ulicą zostanie położo
na także kanalizacja deszczowa. Wyłoniony w przetargu wyko
nawca będzie miał na realizację tego zadania czas do końca
2017 r.
6 listopada zaplanowane jest otwarcie ofert przetargowych
na budowę ulic Strażackiej i Solskiego. Zakres prac na ul. Stra
żackiej obejmuje odcinek ok. 204 m z chodnikiem o szerokości
2 m oraz położenie kanalizacji deszczowej. Ulica Solskiego tak
że zyska nową nawierzchnie i chodnik (po północnej stronie
drogi). W miejscach istniejących bram zaprojektowano zjazdy
drogowe z kostki typu poz-bruk. Na 6 listopada zaplanowano
także otwarcie ofert przetargowych na rewitalizację Mimozy
oraz budowę boiska lekkoatletycznego Orlik przy SP nr 1.
___________________________________________________________ red
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INAUGURACJA AKADEMII SENIORA

piątkowe popołudnie 29 września wspólnie bawiliśmy się
podczas otwarcia nowego roku Akademii Seniora. Spo
tkanie w gronie studentów Akademii, wykładowców, organiza
torów umilał nam występ artystów: Karoliny Carlińskiej oraz
Klaudiusza Kapłona. Koncert operetkowy „W krainie uśmiechu"
w wykonaniu naszych gości zebrał zasłużone brawa. Inną atrak
cją przygotowaną tego wieczoru dla państwa była piękna wy
stawa fotograficzna „Spacery po Puszczykowie i okolicy". Pre
zentowała ona zdjęcia uczestników zajęć fotograficznych pro
wadzonych przez Włodzimierza Kowalińskiego w ramach na
szej Akademii Seniora. Mamy nadzieję, że przed nami kolejny
rok owocnej pracy, wspaniałych zajęć, towarzyskich spotkań.
Jeśli jeszcze ktoś z Państwa waha się czy wstąpić do naszej
Akademii, to serdecznie zapraszamy do nas, by te wątpliwości
rozwiać. Szczególnie zapraszamy na zajęcia z języka rosyjskiego
oraz języka niemieckiego.
____ — _______________-____________________________ BM CA K

KULTURA

W

0

100 LAT PANI IRENY POTRAWIAK

września br. Pani Irena Potrawiak świętowała swoje 100.
urodziny. Szacowna jubilatka urodziła się we Wrocławiu.
Miała dwóch nieżyjących już braci: Zygmunta i Romana. Pod
czas okupacji została wywieziona na roboty przymusowe do
niemieckiego „bauera". W 1947 r. wyszła za mąż za Józefa Potrawiaka, z którym tego samego roku zamieszkała w Puszczy
kowie, gdzie mieszka do dzisiaj. W roku 1987 Pani Irena owdo
wiała. Jubilatka nie pracowała zawodowo, zajmowała się do
mem i wychowywaniem czwórki dzieci: Ryszarda, Krystiana,
Włodzimierza i Barbary. Dochowała sie także 7 wnuków: Seba
stiana, Grzegorza, Pauliny, Pawła, Remigiusza, Adriana i Asi
oraz 3 prawnuków: Filipa, Mai i Aleksandry.
Jak mówi pani Barbara, córka jubilatki, jej mama była tyta
nem pracy, który od rana do nocy krzątał się po domu, zawsze
znajdując coś do zrobienia - dużo szyła i robiła na drutach,
uwielbiała śpiewać, dopóki mogła piekła wspaniałe ciasta.

INFORMACJA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŚWIĘTO
EDUKACJI NARODOWEJ
Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej przedstawiciele władz miasta
spotkali się z dyrektorami oraz kadrą puszczykowskich placówek oświatowych.
Burmistrz Miasta wraz z Zastępcą - Władysławem Ślisińskim, Sekretarzem
Miasta - Maciejem Dettlaffem oraz Katarzyną Świniarską wręczyli wszystkim
zebranym nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, do
ceniając rzetelność i profesjonalizm kadry pedagogicznej. Ponadto kilku na
uczycielkom zostały wręczone dyplomy z okazji uzyskanego awansu zawodo
wego. Z okazji święta polskiej edukacji wszystkim Nauczycielom składamy
serdeczne życzenia satysfakcji z pracy, cierpliwości przy realizowaniu wszelkich
zamierzeń oraz niezliczonych inspiracji.
.

0

DZIEŃ CHŁOPCA W KLASACH I-III

przeddzień święta wszystkich chłopców, 29 września
2017 roku w SP nr 2 uczniowie klas I-III zostali poddani
wielu próbom, między innymi kręcili huta hop, chodzili na szpil
kach i wiązali krawaty. Dostawali dyplomy, medale i prezenty,
a dziewczynki składały im życzenia. W żadnej klasie nie zabrakło
słodkiego poczęstunku. Dla chłopców z klasy III e dodatkową
niespodzianką były roboty Dash i Doth nieodpłatnie wypoży
czone przez firmę Wonder Polska. Dzieciaki budowały mosty
i budynki z kloców lego, a następnie próbowały tak poruszać
robotami, aby omijać przeszkody i przemieszczać się pomiędzy
budowlami korzystając z aplikacji na smartfonie. We wtorek,

W
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3 października 2017 roku odbyła się druga część konkursu zor
ganizowanego z okazji Dnia Chłopca. Reprezentanci wyłonieni
z każdej klasy musieli wylosować jeden przedmiot gospodar
stwa domowego i jeden kosmetyk i powiedzieć, co to jest i do
czego służy. Musieli również zatańczyć i oświadczyć się „ojcu"
przyszłej wybranki. Ostatecznie tytuł najbardziej odlotowego
chłopaka w klasach I-III otrzymał Maksymilian Antczak z klasy
IB, drugie miejsce zajęli Igor Nowak z klasy III e i Michał Mężyń
ski z klasy II a, a trzecie miejsce Michał Piechowiak z klasy 1a.
Gratulujemy i życzymy wszystkiego najmilszego!
^ A l e k s a n d r a
Lewandowska
ECHO PUSZCZYKOWA - październik 2017

PIERWSZY KONCERT W NOWEJ HALI
oncert M ałgorzaty O strow skiej i je j gości Marka Piekarczyka i Damiana Ukeje zainaugurow ał 20 paź
dziernika br. kulturalną działalność nowej hali w idowiskow o-sportow ej, wcześniej 8 września odbyła
się uroczystość przecięcia w stęgi i sportow ej inauguracji obiektu.

K

to jedyny obiekt w naszym mieście, w którym można zorgani
zować koncert dla kilkuset widzów).
Małgorzata Ostrowska od pierwszego utworu zauroczyła
widownię, wciągając ją do dobrej zabawy. Przy jej najbardziej
znanych przebojach jak: „Szklana pogoda", „Meluzyna" czy
„Śmierć dyskotece" bawiła się i śpiewała chyba cała widownia.
Na scenie pojawili się też jej goście: Marek Piekarczyk i Damian
Ukeje, którzy zaprezentowali swoje własne utwory oraz zaśpie
wali z Małgorzatą Ostowską w duetach. Na koniec artyści zabisowali tworząc jedyny w swoim rodzaju tercet.
_
_
_
_
_
r ed

Fot. Paulina Przybysz (6x)

20 października nowa hala widowiskowo-sportowa rozpo
czętą działalność w swojej drugiej „specjalności". Po inauguracji
sportowej przyszła kolej na zaprezentowanie możliwości hali
jako areny wydarzeń kulturalnych.
Koncert mieszkanki Puszczykowa Małgorzaty Ostrowskiej,
był więc pierwszym poważnym sprawdzianem możliwości or
ganizowania w naszym nowym obiekcie profesjonalnych kon
certów. Tym razem na parkiecie ustawiono scenę, na której
występowali artyści, a przed nią stanęły krzesła dla zaproszo
nych gości. Kolejne osoby obejrzały koncert z trybun (obecnie

ECHO PUSZCZYKOWA - październik 2017
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WIEŚCI Z NASZYCH SZKÓŁ
PIESZY RAJD KLUBU WŁÓCZYKIJA

SP nr 2 działa Klub Włóczykija - kółko turystyczne dla klas
trzecich, którego opiekunkami są: Katarzyna Marcinkow
ska i Sławomira Woźniak. Kółko łączy w sobie ideę integracji,
zdrowego trybu życia oraz poznawania walorów przyrodniczo
-historycznych naszej małej ojczyzny. Raz w miesiącu uczniowie
pakują plecaki, wkładają wygodne buty i wyruszają na pieszą
włóczęgę trasą wyznaczoną przez opiekunów. 30 września od
był się pierwszy w bieżącym roku szkolnym pieszy rajd przez
Wielkopolski Park Narodowy na Pożegowo. Pogoda dopisała,
wędrowcy pokonali 11 kilometrów w doskonałych humorach,
a na Pożegowie mieli okazję kibicować uczestnikom IV edycji
morderczego treningu Loft Fitness. Kolejny rajd 4 listopada.

XXIV BIEG OLIMPIJSKI RACOT

W

___________________________________________________

S ła w o m ira W o ź n ia k

ZIELONA SZKOŁA HERMANÓW

września uczniowie należący do Klubu Olimpijczyka działają
cego przy SP nr 2 w Puszczykowie startowali w XXIV Biegu
Olimpijskim w Racocie. Uczestnicy mieli do pokonania ponad 2,5
km odcinek trasy prowadzącej przez leśne ścieżki. Mottem tego
rocznej imprezy było hasło "Jeżeli stanąłeś na starcie - to już
zwyciężyłeś". Po biegu odbył się piknik oraz loteria Pantowa. Po
goda dopisała, a atmosPera jak zwykle była Fantastyczna. Już nie
możemy doczekać się następnego wyjazdu! Dziękujemy organi
zatorom za zaproszenia i do zobaczenia już za kilka miesięcy!
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Iza K a s p r z y k

WYBIEGALI PUCHAR

rzesień był ciepły i słoneczny, skorzystali z tego uczniowie
klas II A i III E ze SP nr 2 wybierając się na zieloną szkołę
do Folwarku konnego w Hermanowie. Po powrocie dzieciom
trudno było się zdecydować, co najbardziej im się podobało.
Bardzo interesujące były lekcje z ichtiologiem i ornitologiem,
ale basen, dyskoteka i przejażdżki bryczką podobały się im nie
mniej. Nikomu nie zabrakło też odwagi, by usiąść w siodle
i przejechać się konno. Wiele radości dało uczniom zwiedzanie
stajni oraz przyglądanie się zwierzątkom z mini zoo: lamie, dzi
kom, strusiowi itd. Cieszyło ich karmienie króliczków i zabawy
na wspaniałym placu zabaw.

W

października uczniowie SP nr 2 w Puszczykowie świętowali
Międzynarodowy Dzień Empatii. Z tej okazji cały poprzedza
jący tę datę tydzień był Tygodniem Dobrej Wiadomości.
Uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły mogli na
pisać listy zawierające dobre wiadomości i wrzucić je do spe
cjalnej kolorowej skrzynki. Pod koniec akcji cała koresponden
cja trapiła do adresatów, wywołując uśmiech na ich twarzach.

września szkoła z Racotu zorganizowata XXIV już Bieg Olimpij
ski. I tym razem nie zabrakło młodzieży z SP nr 1, która to jako
czterdziestoosobowa grupa prezentowała się bardzo okazale.
Tradycyjnie na spotkanie zaproszono byłych olimpijczyków.
W tym roku wyróżnieniem, w postaci zapalenia znicza olimpij
skiego, obdarowano Tadeusza Kulczyckiego - najstarszego
obecnego na imprezie olimpijczyka - lekkoatletę z igrzysk
w 1972 roku w Monachium.
Po części oficjalnej uczestnicy rozpoczęli bieg, a do pokona
nia mieli dystans 5km. Podczas zawodów nie przeprowadzono
klasyfikacji. Wszyscy nasi uczniowie i nauczyciele pokonali tra
sę w doskonałym stylu. Na zakończenie imprezy odbyło się
losowanie nagród i pucharów.
Nasza szkoła - Szkoła Podstawowa nr 1 wróciła do Puszczy
kowa z pucharem uPundowanym przez Adama Krzesińskiego
Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Następnego dnia puchar został przekazany dyrektor szkoły Pani Ewie Budzyńskiej, która umieściła go na honorowym miej
scu w gablocie.

_____________________________________________________

________________________________________________

________________________________________
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WIEŚCI Z NASZYCH SZKÓŁ

GÓRALE I PRZEŁAJOWCY Z DWÓJKI

tegorocznych zawodach rowerowych MTB Wiórek 2017
wzięli udział uczniowie naszej szkoły z klas 1-4. Dzieci
godnie reprezentowały swoją szkołę. Mieli do przejechania
trasy od 400 metrów do 1400 metrów - w zależności od wie
ku. Na mecie czekały medale i posiłek regeneracyjny. Tomasz
Ostrowski zajął w swojej kategorii wiekowej 3 miejsce. Nieza
leżnie od wyniku, wszystkim startującym serdecznie gratulu
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

W

Iza K a s p r z y k

JESTEM NAUCZYCIELEM!
A TY JAKĄ MASZ SUPER MOC?

BĘDĄ BEZPIECZNI NA DRODZE

SP nr 2 zorganizowano spotkanie dzieci z klasy pierwszej
poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym i prze
pisom przeciwpożarowym. W obecności burmistrza Puszczyko
wa Andrzeja Balcerka, Dariusz Fleischer ze Starostwa Powiato
wego wraz z funkcjonariuszami Policji oraz Straży Pożarnej
przeprowadzili zajęcia edukacyjne, podczas których pierwszo
klasiści otrzymali kamizelki odblaskowe.

W

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

red

DZIEŃ MYDLANYCH BANIEK

P od takim hasłem przebiegł tegoroczny Dzień Edukacji Naro
dowej w SP nr 2 w Puszczykowie. Uczniowie klasy 2a i 2b
przygotowali z tej okazji Akademię. Był śpiew, taniec i oczywi
ście życzenia zarówno dla nauczycieli, pracowników szkoły oraz
uczniów - bo to przecież nasze wspólne święto. Dzień obfito
wał w dobrym słowem, uśmiechem oraz „Słodkim Stołem", za
który dziękujemy naszej Radzie Rodziców. Jeszcze raz życzymy
wszystkiego najlepszego i Super Mocy!
________________________________________

J uż po raz drugi najmłodsze dzieci z naszej szkoły świętowa
ły dzień baniek mydlanych. Podobnie jak w zeszłym roku
dziewczynki i chłopcy z oddziałów przedszkolnych wraz ze swo
imi wychowawczyniami wybrały się na szkolny plac zabaw,
gdzie z radością dmuchały i puszczały bańki mydlane. Była to
nie tylko wspaniała zabawa, ale również znakomite ćwiczenie
oddechowe ważne w terapii logopedycznej.

P a u la C ie s ie ls k a - S c h w a r z

A g n ie s z k a S ib ila k

r
KOSMICZNY MECZ
Z okazji Święta Edukacji Narodowej w SP nr 1 odbył się wielki
mecz koszykówki i siatkówki. Organizatorami tego "kosmicznego
meczu” był Samorząd Szkolny pod kierunkiem Pauliny Stryczyńskiej
i Mileny Taratajcio. Naprzeciw siebie do boju stanęły dwie drużynyuczniów, które reprezentowali uczennice i uczniowie z klas szóstych
i siódmych oraz drużyna nauczycieli. Jak na prawdziwym meczu nie
zabrało również komentatorów. W tej roli znakomicie odnalazła się
pani Agata Akuszewska oraz pani Anna Kochaniecka-Cosztowska.
Wszyscy zgromadzeni na trybunach uczniowie i nauczyciele z zain
teresowaniem oglądali i kibicowali swoim ulubieńcom. Mecz koszy
kówki wygrali nauczyciele, a w piłce siatkowej lepsi okazali się
uczniowie. ----------------------------------- A g n i e s z k a S i b i l a k

V
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ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW ZE STACJI PUSZCZYKÓWKO - WAŻNY DO 9X11 2017 R.

GODZINA
ODJAZDU
04:56
05:00
05:19

14

KIERUNEK
Poznań
Poznań
Poznań

05:19

Leszno

05:30

Poznań

05:34

Leszno

05:49
06:09
06:24
06:25

Poznań

TRASA PRZEJAZDU
Puszczykowo 04:59 - Luboń 05:06 - Poznań Główny 05:16;
Puszczykowo 05:02 - Luboń 05:07 - Poznań Główny 05:16;
Puszczykowo 05:21 - Luboń 05:26 - Poznań Główny 05:35;

kursuje:16X-3XIO G O
kursuje 6X1-8X110 ~ G
kursuje 4X1-9X11 Q - Q

G +

18X, 25X

Mosina 05:23 - Iłowiec 05:32 - Czempiń 05:38 - Oborzyska Stare 05:44 - Kościan 05:49
Stare Bojanowo 06:03 - Leszno 06:22; kursuje: !6X-3XIO G O G + 78X, 25X
Puszczykowo 05:33 - Luboń 05:41 - Poznań Główny 05:51; kursuje 1SX-3XI Q ~ G
Mosina 05:37 - Drużyna Poznańska 05:41 -Iłowiec 05:45 - Czempiń 05:50 - Kościan 06:00
Przysieka Stara 06:07 - Stare Bojanowo 06:12 - Leszno 06:31; kursuje:6XI-8XII G ~ G
Puszczykowo 05:51 - Luboń 05:56 - Poznań Główny 06:05; kursuje 4X1-9X11

Poznań

Puszczykowo 06:11 - Luboń 06:19 - Poznań Główny 06:29;

Poznań

Puszczykowo 06:27 - Luboń 06:32 - Poznań Główny 06:41;

kursuje 15X-3XI
kursuje 4X1-9X11
kursuje 15X-3XI

Poznań

Puszczykowo 06:27 - Luboń 06:35 - Poznań Główny 06:45;

06:43

Szklarska Poręba
KAMIEŃCZYK

Mosina 06:46 - Kościan 07:09 - Leszno 07:42- Rawicz 08:08 - Wrocław Główny 09:03
Szklarska Poręba Górna 12:30; kursuje 4X1-9X11

06:48

Mosina 06:52 - Kościan 07:19 - Leszno 07:50 - Rawicz 08:12 - Wrocław Główny 09:03
Szklarska Poręba Górna 12:24; kursuje 14X-3XI

06:59
07:04

Szklarska Poręba
KAMIEŃCZYK
Poznań
Poznań

07:56

Leszno

07:57

Leszno

08:05
08:08

Poznań

Mosina 08:01 - Czempiń 08:15 - Oborzyska Stare 08:21 - Kościan08:26 - Przysieka Stara 08:38
Stare Bojanowo 08:43 - Leszno 09:01; kursuje:16X-3XIO G O G + ' 8X, 25X
Puszczykowo 08:07 - Luboń 08:12 - Poznań Główny 08:21; kursuje 4X1-9X11

Poznań

Puszczykowo 08:10 - Luboń 08:18 - Poznań Główny 08:28;

08:29

Wrocław Główny

Mosina 08:32 - Kościan 08:56 - Leszno 09:27- Rawicz 09:55 -Żmigród 10:11 - Wrocław Mikołajów
10:54 -Wrocław Główny 11:00; kursuje 4X1-9X11

08:43

Wrocław Główny

Mosina 08:47 - Kościan 09:13 - Leszno 09:49 - Rawicz 10:15 -Żmigród 10:31 - Wrocław Mikołajów
11:21 - Wrocław Główny 11:27; kursuje 15X-3XI

08:59
09:16
09:51
10:47

Poznań
Poznań

Puszczykowo 09:02 - Luboń 09:09 - Poznań Główny 09:19;

Poznań
Poznań

Puszczykowo 09:54- Luboń 10:01 - Poznań Główny 10:11;
Puszczykowo 10:49 - Luboń 10:54 - Poznań Główny 11:03;

10:55

Wrocław Główny

Mosina 10:59 - Kościan 11:24 - Leszno 11:55- Rawicz 12:22 - Żmigród 12:37 - Wrocław Mikołajów
13:15 - Wrocław Główny 13:21; kursuje 15X-3XI

11:00

Wrocław Główny

Mosina 11:03 - Kościan 11:24- Leszno 11:55- Rawicz 12:22 - Żmigród 12:37 - Wrocław Mikołajów
1 3 :15-W rocław Główny 13:21; kursuje 4X1-9X11

11:06
11:45

WILCZKA Poznań

11:59

Leszno

12:03

Leszno

13:00

Poznań

Mosina 12:07 - Czempiń 12:22 - Oborzyska Stare 12:28 - Kościan 12:33 - Przysieka Stara 12:44
Stare Bojanowo 12:49 - Leszno 13:08; kursuje:!6X-3XIO G O G + 18X, 25X
Puszczykowo 13:02 - Luboń 13:08 - Poznań Główny 13:17; kursuje:6XI-8XII O G

13:00

Wrocław Główny

Mosina 13:04 - Kościan 13:30- Leszno 14:15 - Rawicz 14:41 - Żmigród 14:55 - Wrocław Mikołajów
15:37 - Wrocław Główny 15:43; kursuje 15X-3XI

13:12

Poznań

Puszczykowo 13:14- Luboń 13:22 - Poznań Główny 13:31;

13:24

Wrocław Główny

Mosina 13:27 - Kościan 13:50 - Leszno 14:22 - Rawicz 14:51 - Żmigród 15:09 - Wrocław Mikołajów
15:59 - Wrocław Główny 16:05; kursuje 4X1-9X11

13:57

Rawicz

Mosina 14:01 - Czempiń 14:16 - Oborzyska Stare 14:22 - Kościan 14:28 - Stare Bojanowo 14:48
Leszno 15:06 - Rawicz 15:35; kursuje !5X-3XI z wyjątkiem 2!X, 28X

14:12

Poznań

Poznań

Puszczykowo 07:01 - Luboń 07:08 - Poznań Główny 07:18;
Puszczykowo 07:06 - Luboń 07:12 - Poznań Główny 07:21;

kursuje 15X-3XI
kursuje 4X1-9X11

Mosina 07:59 - Iłowiec 08:06 - Czempiń 08:10 - Oborzyska Stare 08:14 - Kościan 08:20
Stare Bojanowo 08:32 - Leszno 08:50; kursuje:6XI-8XII G ~ G

Puszczykowo 09:19 - Luboń 09:23 - Poznań Główny 09:32;

Puszczykowo 11:08 - Luboń 11:16 - Poznań Główny 11:26;
Puszczykowo 11:48 - Luboń 11:53- Poznań Główny 12:02;

kursuje 15X-3XI

kursuje 15X-3XI
kursuje 4X1-9X11
kursuje:16X-3XIO G O G + 18X, 25X
kursuje:6XI-8XII 0 ~ G

kursuje 15X-3XI
kursuje 4X1-9X11

Mosina 12:03 - Czempiń 12:15 - Oborzyska Stare 12:20 - Kościan 12:26 - Przysieka Stara 12:35
Stare Bojanowo 12:40 - Leszno 12:58; kursuje:6XI-8XII 0 ~ G

Puszczykowo 14:14 - Luboń 14:19 - Poznań Główny 14:28;

kursuje:!6X-3Xt O G O G + i8X, 25X

kursuje:6XI-8XII O G

14:15

Rawicz

14:17

Poznań

Mosina 14:18 - Czempiń 14:31 - Oborzyska Stare 14:35 - Kościan 14:41 - Stare Bojanowo 15:00
Leszno 15:19 - Rawicz 15:50; kursuje:5XI-8XII O G O
Puszczykowo 14:20 - Luboń 14:27 - Poznań Główny 14:37; kursuje:!6X-3XIQQQQ+!8X, 25X

15:02

Rawicz

Mosina 15:06 -Czempiń 15:21 - Oborzyska Stare 15:27 - Kościan 15:33 - Stare Bojanowo 16:27
Rawicz 16:37; kursuje !5X-3XI

15:08

Rawicz

Mosina 15:11 - Czempiń 15:24 - Oborzyska Stare 15:28 - Kościan 15:34 - Stare Bojanowo 15:52
-Leszno 16:19 - Rawicz 16:50; kursuje 4X1-9X11

15:13
15:17

Poznań

Puszczykowo 15:16 - Luboń 15:24 - Poznań Główny 15:34;

Poznań

Puszczykowo 15:19 - Luboń 15:24- Poznań Główny 15:34;

15:40

Leszno

Mosina 15:44 - Czempiń 16:06 - Oborzyska Stare 16:10 - Kościani 6:16 - Przysieka Stara 16:24
Stare Bojanowo 16:29 - Leszno 16:50; kursuje:6XI-8XII O G

15:44

Leszno

Mosina 15:48 - Czempiń 16:13 - Oborzyska Stare 16:19 - Kościani 6:25 - Przysieka Stara 16:32
Stare Bojanowo 16:37 - Leszno 16:56; kursuje:!6X-3XIO G O G + 78X, 25X

kursuje !5X-3XI
kursuje 4X1-9X11

ECHO PUSZCZYKOWA - październik 2017

GODZINA
ODJAZDU

KIERUNEK

TRASA PRZEJAZDU

Leszno

Mosina 16:15 - Czempiń 16:27 - Oborzyska Stare 16:32 - Kościani 6:38 - Przysieka Stara 16:50
Stare Bojanowo 16:55 - Leszno 17:13; kursuje 4X1-9X11

16:22

Leszno

Mosina 16:26 - Czempiń 16:42 - Oborzyska Stare 16:48 - Kościani 6:55 - Przysieka Stara 17:02
Stare Bojanowo 17:07 - Leszno 17:25; kursuje 15X-3XI

16:37

Poznań

16:47

Międzylesie
WILCZKA

Puszczykowo 16:40 - Luboń koło Poznania16:45 - Poznań Główny 16:54; kursuje:5XI-8XII 0'G O
Mosina 16:51 - Kościan 17:13 - Leszno 17:48 - Rawicz 18:17 -Wrocław Mikołajów 19:24
Wrocław Główny 19:30 - Międzylesie 22:14; kursuje 4X1-9X11

16:54

Międzylesie
WILCZKA

Mosina 16:51 - Kościan 17:13 - Leszno 17:48 - Rawicz 18:17 -Wrocław Mikołajów 19:24
Wrocław Główny 19:30 - Międzylesie 22:14; kursuje 15X-3XI oprócz !6-19X

16:56

Międzylesie
WILCZKA
Poznań

Mosina 16:59 - Kościan 17:24 - Leszno 17:59 - Rawicz 18:25 -Wrocław Mikołajów 19:24
Wrocław Główny 19:30 - Międzylesie 22:14; kursuje 16-19X

Poznań
Poznań

Puszczykowo 17:09 - Luboń 17:15 - Poznań Główny 17:25;
Puszczykowo 17:12 - Luboń 17:17 - Poznań Główny 17:32;

Poznań

Puszczykowo 17:23 - Luboń 17:30 - Poznań Główny 17:40;

18:00

Leszno

Mosina 18:04 - Czempiń 18:19 - Oborzyska Stare 18:25 - K o ścian i8:31 - Przysieka Stara 18:38
Stare Bojanowo 18:43 - Leszno19:02; kursuje!5X-3XI oprócz 21X, 28X

18:03

Leszno

Mosina 18:06 - Czempiń 18:19 - Oborzyska Stare 18:23 - K o ścian i8:29 - Przysieka Stara 18:38
Stare Bojanowo 18:43 - Leszno19:02 kursuje:5XI-8XII 0 - 0 0

19:00

Wrocław Główny

Mosina 19:04 - Kościan 19:29 - Leszno 20:09 - Rawicz 20:35 -Żmigród 20:48 - Wrocław Mikołajów
21:27 - Wrocław Główny 21:33; kursuje 15X-3XI

19:02
19:11

Poznań

Puszczykowo 19:04- Luboń 19:09 - Poznań Główny 19:18;

Poznań

Puszczykowo 19:13 -Luboń 19:21 - Poznań Główny 19:31;

19:13

Wrocław Główny

Mosina 19:16 -Kościan 19:38 -Leszno 20:11 - Rawicz 20:38 -Żmigród 20:57 -Wrocław Mikołajów
21:36 -Wrocław Główny 21:42; kursuje 4X1-9X11

19:29

Poznań
KAMIEŃCZYK

Puszczykowo19:31 -Luboń 19:36 - Poznań Główny 19:46;

kursuje 4X1-9X11

19:42

Poznań
KAMIEŃCZYK

Puszczykowo 19:44 -Luboń 19:52 -Poznań Główny 20:04;

kursuje 15X-3XI

20:00

Leszno

20:05

Leszno

20:17
20:35

Poznań

17:05
17:06
17:10
17:20

Puszczykowo 17:08 - Luboń 17:15 - Poznań Główny 17:25;

kursuje15X-3XI oprócz 20-13X, 28X
kursuje20X, 22-23X
kursuje 4X1-9X11
kursuje 15X-3XI

kursuje:6XI-8XII O ©
kursuje:!6X-3XI©©©©+/8X, 25X

Mosina 20:03 -Czempiń 20:16 - Kościan20:26 - Przysieka Stara 20:38 - Stare Bojanowo 20:43
Leszno 21:02; kursuje:6XI-8XII Q-©
Mosina 20:09 - Czempiń20:24 - Oborzyska Stare 20:30 - Kościan 20:35 - Przysieka Stara 20:42
Stare Bojanowo 20:47 - Leszno 21:06; kursuje:!6X-3Xl0000+1 8X, 25X
Puszczykowo 20:19 - Luboń 20:27 - Poznań Główny 20:38; kursuje 15X-3XI

kursuje 4X1-9X11

Poznań

Puszczykowo 20:37 -Luboń 20:42 -Poznań Główny 20:51;

21:15

Leszno

Mosina 21:18 -Czempiń 21:31 -Oborzyska Stare 21:35 -Kościan21:41 -Przysieka Stara 21:48
Stare Bojanowo 21:53- Leszno 22:12; kursuje 4X1-9X11

21:29

Leszno

Mosina 21:33 -Czempiń21:47 -Oborzyska Stare 21:53 -Kościan 21:59 -Przysieka Stara 22:06
Stare Bojanowo 22:11 -Leszno 22:30; kursuje !5X-3XI

21:43
21:54

Poznań

Puszczykowo 21:45 -Luboń 21:53 -Poznań Główny 22:03;

Poznań

Puszczykowo 21:56 -Luboń 22:01 -Poznań Główny 22:10;

22:10

Rawicz

Mosina 22:14 -Czempiń 22:36 -Oborzyska Stare 22:40 -Kościan22:46 -Stare Bojanowo 22:58
Leszno 23:17 -Rawicz 23:47; kursuje 4X1-9X11

22:19

Rawicz

Mosina 22:24 -Czempiń22:39 -Oborzyska Stare 22:45 -Kościan 22:50 -Stare Bojanowo 23:02
Leszno 23:21 -Rawicz 23:48; kursuje !5X-3XI

22:34
22:37

Poznań

22:58

Leszno

22:58

Leszno

23:01

Leszno

Mosina 23:01 - Czempiń 23:14 - Oborzyska Stare 23:18 - Kościan23:24 - Przysieka Stara 23:31
Stare Bojanowo 23:36 - Leszno 23:55; kursuje:5XI-8XII 0 6 0 oraz 9X11
Mosina 23:05 - Czempiń23:20 -Oborzyska Stare 23:26 -Kościan 23:32 -Przysieka Stara 23:39
Stare Bojanowo 23:44 -Leszno 00:03; kursuje 15X-3XI oprócz 21X, 28X

23:01

Leszno

Mosina 23:05 -Czempiń 23:20 -Oborzyska Stare 23:26 -Kościan23:32 -Przysieka Stara 23:55
Stare Bojanowo 00:04 -Leszno 00:42; kursuje 21 i 28 X

23:35
23:37

Leszno

Mosina 23:38 -Czempiń 23:49 -Kościan 23:58 -Leszno 00:25;

Leszno

Mosina 23:41 -Czempiń 23:55 -Kościan 00:05 -Leszno 00:31;

Poznań

ROZKŁAD JAZDY P O C IĄ G Ó W ZE STACJI PU SZCZYKÓ W KO - WAŻNY D O 9X11 2017 R.

16:11

kursuje 15X-3XI
kursuje 4X1-9X11

Puszczykowo 22:37 -Luboń 22:44 -Poznań Główny 22:54; kursuje:76X-3XI0 0 0 0 + ?ł
Puszczykowo 22:40 - Luboń 22:45 - Poznań Główny 22:54; kursuje:6XI-8XII O ©
Mosina 23:01 - Czempiń 23:14 - Oborzyska Stare 23:18 - Kościan23:24 - Przysieka Stara 23:47
Stare Bojanowo 23:56 - Leszno 00:34; kursuje 4X1-2X110

kursuje:6XI-8XII O©
kursuje:!6X-3XI0©0©+ 71

LEG EN D A
O
O
O
O

-

k u rsu je
k u rsu je
k u rsu je
k u rsu je

w p o n ie d z ia łk i
w e w to rk i
w śro d y
w czw a rtk i
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0 - k u rsu je w piątk i
0 - k u rsu je w so b o ty
O - k u rsu je
w n ie d zie le
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Niwka Szpital
Nadwarciańska
Dworcowa
Wspólna
Jastrzębia
Wspólna
ZTM 651 Rondo
Heigelmanna
przyiazd
POCIĄG przyjazd
Puszczykówko
Dworzec
Kolejowy
Libelta
Piaskowa
Rondo
Heiaelmanna
Kościelna
Rondo
Heiaelmanna
Konwaliowa
Pszeniczna
Krótka
Gliniana
Krzywa
Klasztorna
Studzienna
Podgórna
Kościelna
Rondo
Heiaelmanna
Piaskowa
Libelta
Puszczykówko
Dworzec
Kolejowy
POCIĄG odiazd
ZTM 651 Rondo
Heigelmanna
odiazd
Wspólna
Jastrzębia
Wspólna
Dworcowa
Nadwarciańska
Niwka Szpital

4:15
4:17

8:12
8:14
8:15
8:17
6:18 7:27 8:18
6:20 7:29 8:20

5:28
5:30
4:48

5:18 6:47

12:19
12:21
12:22
12:24
12:25
12:27

14:19
14:21
14:22
14:24
14:25
14:27

7:56 8:42

15:05
15:07
15:08
15:10
15:11
15:13

16:24
16:26
16:27
16:29
16:30
16:32

13:02 13:57 14:57 15:47

18:03
18:05
18:06
18:08
18:09
18:11
16:57 18:07

13:20 13:57 15:02 15:43 16:21 16:55 18:00 18:59

10:54 12:02

4:18

5:31

6:21 7:30 8:21 9:13 10:28 12:28

14:28 15:14

16:33

18:12

4:19
4:21

5:32
5:34

14:29 15:15
14:31 15:17

16:34
16:36

18:13
18:15

4:22

5:35

6:22 7:31 8:22 9:14 10:29 12:29
6:24 7:33 8:24 9:16 10:31 12:31
6:25 7:34 8:25 9:17 10:32 12:32

14:32 15:18

16:37

18:16

4:23

5:36

14:33 15:19

16:38

18:17

4:25

5:38

12:50

14:35 15:21

16:40

18:19

4:28
4:29
4:30
4:31
4:33
4:36
4:37
4:38
4:39

5:41
5:42
5:43
5:44
5:46
5:49
5:50
5:51
5:52

6:26 7:35 8:26 9:18 10:33 12:33
6:28 7:37 8:28 9:20 10:35 12:35
6:31 7:40 8:31 9:23 10:38 12:38
6:32 7:41 8:32 9:24 10:39 12:39
6:33 7:42 8:33 9:25 10:40 12:40
6:34 7:43 8:34 9:26 10:41 12:41
6:36 7:45 8:36 9:28 10:43 12:43
6:39 7:48 8:39 9:31 10:46 12:46
6:40 7:49 8:40 9:32 10:47 12:47
6:41 7:50 8:41 9:33 10:48 12:48
6:42 7:51 8:42 9:34 10:49 12:49

12:53
12:54
12:55
12:56
12:58
13:01
13:02
13:03
13:04

14:38
14:39
14:40
14:41
14:43
14:46
14:47
14:48
14:49

15:24
15:25
15:26
15:27
15:29
15:32
15:33
15:34
15:35

16:43
16:44
16:45
16:46
16:48
16:51
16:52
16:53
16:54

18:22
18:23
18:24
18:25
18:27
18:30
18:31
18:32
18:33

4:40

5:53
5:54
5:56

6:43 7:52 8:43 9:35 10:50 12:50 13:05
6:44 7:53 8:44 9:36 10:51
13:06
6:46 7:55 8:46 9:38 10:53
13:08

14:50 15:36

16:55

18:34

4:41
4:43

14:51 15:37
14:53 15:39

16:56
16:58

18:35
18:37

4:44

5:57

6:47 7:56 8:47 9:39 10:54

13:09

14:54 15:40

16:59

18:38

4:56 5.30 6:09 6:25 6:59 8:08 8:59 9:51 11:06

13:12

14:17 15:13 17:05 17:20 17:52 19:11

5:00 5:40
4:45
4:46

7:24 6:44 7:59 8:49 9:54 10:59 11:54 12:49 13.49 14:39 15:49
5:58
5:59

P u s z c z y k o w o /N iw k a Szpital
K ie ru n e k : D ę b ie c
Puszczykowo /N iw k a Szpital
2 Puszczykowo /N adw arciańska
3 Puszczykow o/Dw orcow a N /Ż
5 Puszczykowo/Puszczykówko
6 Puszczykowo/Libelta
8 Puszczykowo/Piaskowa
9 Puszczykowo/Rondo Puszczyk
10 Puszczykowo/Kościelna
11 Puszczykowo/W iosenna
13 Puszczykowo/Źródlana N /Ż
15 Puszczykow o/Dw orzec
17 Łęczyca/W PN N /Ż
18 Łęczyca/Łęczycka N /Ż
19 Łęczyca/D w orcow a N /Ż
21 Luboń/Leśna N /Ż
22 Luboń/Rutkow skiego
24 Luboń/R. Maya
26 Luboń/Ratajskiego
28 Luboń/Szkolna nr 3
30 Luboń/Dębiecka N /Ż
32 Oś Dębina
33 Kasztanowa
35 Poznań DĘBIEC

16

10:19
10:21
10:22
10:24
10:25
10:27

6:03 6.33 6:58 7:42 9:11 11:12 12:02

651 (TRANSLUB)

V

9:04
9:06
9:07
9:09
9:10
9:12

6:48 7:57 8:48
6:49 7:58 8:49
8:00 8:51
8:02 8:53
8:03 8:54
8:05 8:56

Dni
robocze
4 54

6
7
9
10
11
12
13
14
15
17

12 42

10:55
10:56
10:58
11:00
11:01
11:03

Soboty

13:10
13:11
13:13
13:15
13:16
13:18

53

8

6

53

38

8

38

10

53

10

53

12

53

12

53

14

53

14

53

17

33

17

33

19
21
23

33

33

33

19
21

44 P

23

44P

3

00

11
06
0 6 ,5 6
06

23 44P
1 24#
19#

17:00
17:01
17:03
17:05
17:06
17:08

18:39
18:40
18:42
18:44
18:45
18:47

Trasa linii 651

21
IIP

15:41
15:42
15:44
15:46
15:47
15:49

18

5
6

21
01

14:55
14:56
14:58
15:00
15:01
15:03

18:29

Niedziele
i święta

07 P, 51

18 16
19 51
21 49

3

9:40
9:41
9:43
9:45
9:46
9:48

16:59

MOSINA DWORZEC KOLEJOWY
Mosina/Mostowa
Mosina/Rzeczypospolitej Mosińskiej
Puszczykowo/Kraszewskiego
Puszczykowo/Nadwarciańska
Puszczykowo/Dworcowa
Puszczykowo/Libelta
Puszczykowo/Piaskowa
Puszczykowo/Poznańska
Łęczyca/Poznańska
Luboń/Armii Poznań
Poznań/28 Czerwca 1956 r.
Poznań/DĘBIEC
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KLUB PUSZCZA WPUSZCZA KULTURĘ DO PUSZCZY

raca w re, a w ydarzenia wyskakują z kalendarza ja k grzyby po jesiennym deszczu! W ycieczki i przygo
towania do w ernisaży podgrzewają nam tem peraturę.

P

We wrześniowe i październikowe soboty wybraliśmy się na wy
cieczki stanowiące III moduł projektu „wPUSZCZAmy kulturę
do Puszczy." Nasze wyprawy nazwaliśmy wycieczkami rodzin
nymi, ponieważ wybrać się na nie mogli nie tylko uczestnicy
zajęć KLUBU PUSZCZA, ale także ich rodziny- rodzice i rodzeń
stwo, dziadkowie oraz wujkowie, ciotki i kuzynostwo. Do mo
mentu powstania tego artykułu odbyły się dwie z czterech
wycieczek.
Pierwszą z nich był spacer po Puszczykowie i Wielkopolskim
Parku Narodowym, jego celem było Muzeum-Pracownia Lite
racka Arkadego Fiedlera. Po Muzeum oprowadził nas wnuk
Arkadego Fiedlera. Dzięki jego opowieści poznaliśmy zarys
podróży oraz twórczość jego dziadka. Potem mogliśmy przejść
przez budynek sami, dokładniej przyglądając się eksponatom,
które tam się znajdują. Każdy z nas znalazł coś, co go zaintere
sowało, bawiliśmy się w zagadki i odnajdywanie ukrytych
przedmiotów. Największymi atrakcjami były repliki piramidy
oraz statku Krzysztofa Kolumba - Santa Maria, wyeksponowa
ne w Ogrodzie Kultur i Tolerancji. Stojąc na pokładzie statku
wędrowaliśmy na skrzydłach naszej wyobraźni ku odległym
krainom i nieznanym ludom.
Innym razem wybraliśmy się autokarem do Poznania. Tam od
wiedziliśmy Centrum Kultury Zamek. Zwiedziliśmy jego kom
naty oraz zobaczyliśmy wystawę fotograficzną artystki Lauren
Marsolier noszącą tytuł „Kreatywne ćwiczenie oka." Wystawia
ne fotografie faktycznie ćwiczyły nasze oczy, kreatywność i od
czytywanie obrazu. Czy zdjęcia pokazywały fikcję, czy jak to

r

określił jeden z uczestników wycieczki „fantazyjną rzeczywi
stość," możecie przekonać się Państwo sami, do czego gorąco
zachęcamy! Później pojechaliśmy do Parku Cytadela. Tam prze
szliśmy się alejkami parku i pobawiliśmy na świeżym powietrzu.
Zaciekawiła nas historia tego miejsca oraz ilość rzeźb i pomni
ków. Najwięcej czasu spędziliśmy przy pracy Magdaleny Aba
kanowicz „Nierozpoznani". Rzeźba stanowi konfigurację 112
odlanych z żeliwa sylwetek postaci ludzkich bez twarzy. Długo
zastanawialiśmy się nad tym, co autorka miała na myśli oraz co
chciała przekazać odbiorcom jej pracy. Ostatecznie ustaliliśmy,
że każda z naszych interpretacji mogła być poprawna. W końcu
to sztuka, a sztuka, w naszym rozumieniu, ma przede wszyst
kim poruszać wyobraźnię.
Przed nami jeszcze dwie wycieczki: do Teatru Animacji oraz
Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jesteśmy także w trakcie
przygotowań do dwóch wystaw oraz przedstawienia i recitalu
naszych prac wykonanych podczas pięciu wakacyjnych tygodni.
Na te wydarzenia zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkań
ców Puszczykowa. Szczegóły wydarzeń już wkrótce na stronie
Facebooka KLUBU PUSZCZA oraz projektu wPUSZCZAmy kul
turę do Puszczy oraz na Blogu dla Puszczykowa.
Ministerstwo

Kultury

i Dziedzictwa
Narodowego*

[kultura

[ dostępna
Justyna Walkowiak
specjalista socjoterapii

-( LEKTORATY JĘZYKA FRANCUSKIEGO^
Wszystkich zainteresowanych zapra
szamy i informujemy, że po wakacyj
nej przerwie, od 13 września br. kon
tynuujemy lektoraty języka francu
skieg o , które organizujem y przy
wsparciu Miasta Puszczykowa.
Zajęcia adresowane są do dzieci, mło
dzieży, a także osób dorosłych i prowa
dzone są w grupach na poziomie po-

\ ________________________________

-------------------------- (

Stowarzyszenie
.^ U o w o - ę h f r e ,,...

czątkującym, średniozaawansowanym
i zaawansowanym. Lekcje odbywają

się w środy i piątki, w budynku „starej
szko ły" nr 1 przy ulicy W ysokiej
w Puszczykowie.
Bardziej szczegółową informację wraz
z grafikiem zajęć znajdą Państwo na
stronie internetowej Stowarzyszenia:
www.chateaugiron.puszczykowo.info
oraz na naszym FB lub dzwoniąc pod
numer telefonu 888 175 982.

Bień a vous
Zarząd Stowarzyszenia Puszczykowo - Chateaugiron

LIGA HALOWA FUTBOLSPORT.PL~~)------------------------- -

Ruszają zapisy do halowej ligi piłki nożnej. Jej organizatorami są firma Sportech Sp z o.o. właściciel marki futbolsport.pl
oraz BM CAK Puszczykowo. Mecze będą odbywały się raz w tygodniu w soboty lub niedzielę w godzinach od 17.00 do 21.00
w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie. Do ligi przyjmujemy maksymalnie 12 zespołów. Zgłoszenia należy wysyłać
na adres mailowy: maciej@futbolsport.pl do 19.11.2017 roku, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwsza kolejka odbędzie się
26 listopada 2017 roku, wpisowe od zespołu wynosi 1000 zł netto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 723
555 440. Więcej informacji odnośnie ligi znajduje się na stronie internetowej www.futbolsport.pl
V ________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

■
( I TURNIEJ HALOW EJ PIŁKI NOŻNEJ ) ■
BM CAK Puszczykowo zaprasza na I Turniej Halowej Piłki Nożnej, który odbędzie się 26 listopada 2017 roku w hali wido
wiskowo-sportowej w Puszczykowie. Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy: wolny@puszczykowo.pl do 20.11.2017
roku. Maksymalnie przyjmujemy 10 zespołów, decyduje kolejność zgłoszeń. Wpisowe wynosi 150 zł od zespołu.
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stowarzyszenie miłosnikowfgjer/pja nszoĄyycIi

ń

*

'A.
Baw sie
się i Domaeai!
pomagaj!
Serdecznie zapraszamy na wspólne szycie
poduszek dla Oddziału Opieki
Paliatywno-Hospicyjnej Szpitala
w Puszczykowie.

przedstawia

Wydarzenie odbędzie się w:
Biblioteka Miejska Centrum Animacji
Kultury w Puszczykowie
Rynek 15, Puszczykowo
w dniu 4 LISTOPADA
o godzinie 10:00-13:00

, • •
• •
' •

*

Więcej informacji pod numerem:

0

61 819 46 49

DLA SZPITALI,
*
DOM0W DZIECKA. HOSPICJÓW
Abyss, Sushi Go!, Takeno
Zombie Fluxx, Obecność W pozostałych rolac
ponad
do pogrania,
z nagrodami i dużo, dużo dobrej zab
Zapraszamy!

KULTURA

wieceiinfona feisie -

!4

X

i

17;

i r -

\hala w id o w is k o w o - g |y |
sportowa
ul. Podgórna 21
Puszczykowo

E f f

T Jh 1

ł

*

a

www.uszyjjasia.blogspot.com

PARTNERZY AKCJI:
BIBLIOTEKA MIEJSKA

uo%ki

■w M. M ia u
< 1 n im i m A M N u ni t o jiiu r r

A e W u t
onUna.pl tf

j
•

B IB L IO T E K A M IEJS K A
iivi. M. MusiERowicz
CENTRUM ANIMACJI KULTURY
irf./f/u0618194649, E-MAil: blbli(mkA@pus2Czykou/o.pl

30 października 2017 r. godz. 17:00

(PaniOTfelodia
dF Sfadyim
tyaliędjtecko.
^
Imigeiięca/yiwial"

Pani Operetka - Młodsza Siostra
_____________ Opery_____________
HALA W ID O W IS K O W O - SPORTOW A W PU SZCZYK O W IE
W E J Ś C IE OD UL. P O Z N A Ń S K IEJ
SA LA KO N FEREN CYJN A

M u zyczn e p o d ro żę d oo ko ła
św ia ta z P a n ia M elo d ia

B IL E T Y W C E N IE 5 Z Ł OD OSOBY
D O STĘPN E PRZED SPO TKAN IEM

ZAPRASZAMY
18
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B IB L IO T E K A
M IEJS K A

WIERSZE KRYSTYNY MIŁOBĘDZKIEJ W OBRAZACH

Im . M . M usierowicz

CENTRUM
ANIMACJI
KULTURY

Wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego w Kole
PROMOCJA NOWEGO TOMIKU WIERSZY POETKI

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz
Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie
zaprasza na spotkanie z

Katarzyną Bosacką

FUNDACJA PARK, BIBLIOTEKA MIEJSKA CAK W PUSZCZYKOWIE
ORAZ BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

zapraszają
10 LISTOPADA 2017 ROKU, GODZ. 18.00

17 listopada 2017 /piątek/ godz. 18:00

sala BM CAK w Puszczykowie, ul. Wysoka 1

Sala Konferencyjna

Projekt, pod honorowym patronatem Marszalka Marka Woiniaka, współfinansowany z budżetu Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Realizator proiektu:

Mecenat:

^

Partnerzy:

i

i

o

Hala widowiskowo- sportowa w Puszczykowie /wejście od ul. Poznańskiej/
B ilet 10 zł

Patronat medialny:

mmm,i

9 B

epoznan.pl

D M

B IB LIO T E K A MIEJSKA

U L il J

iM. M. MusiEROWiCZ
CENTRUM ANIMACJI KULTURY

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU KSIĄŻEK

V_________________________ _

BM
E I3

_________________________ J

BIBLIOTEKA MIEJSKA
1

iM. M . M usiER O u/icz

CENTRUM ANIMACJI KULTURY
(|IVUy 061 819 46 49, i-aawl: biblŃmUjj&pwr/ylowo.pl

KONCERT Z OKAZJI ANDRZEJEK

Zapraszam y
na
Szalone Andrzejki

Ikony muzyki polskiej
btva lliilirm isk u
Aranżacje i akompaniament
K r / Y * i/ ( o i'

I t m lu lu

24 lis t o p a d a 2 0 1 7
g o d z-1 6 - 0 0 - 2 1 - 0 0
B flC A K ul- W ysoka 1
Bilety w cenie 25 zł od dziecka dostępne
w Bibliotece ul. Rynek 15, tel.61-9-194-649
(cena obejmuje poczęstunek i napoje).
Impreza dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat.

H A L A W I D O W I S K O W O - S P O R T O W A W P U S Z C Z Y K O W IE
SA LA KO N FEREN CYJN A
W E J Ś C I E O D U L. P O Z N A Ń S K I E J
B ILET Y W C EN IE 10 ZŁ O D O S O B Y
D O S T Ę P N E W B IB L IO T E C E M IE JS K IE J

ZAPRASZAMY
1
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ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU W POBLIŻU CMENTARZA
W PUSZCZYKOWIE W DNIU 1 XI 2017 R. W GODZ. 8.00-16.00.
1 ulica jednokierunkowa
z ul. Wysokiej do ronda (lewa stro
na ulicy Poznańskiej miejsca par
kingowe);
2 ulica jednokierunkowa
z ul. Piaskowej do drogi przy lesie;
3 ulica jednokierunkowa
z ul. Parkowej do ul. Przyszkolnej;
4 ulica jednokierunkowa
z ul. Parkowej do ul. Przyszkolnej;
5 ulica jednokierunkowa z drogi
przy lesie do ul. Piaskowej (zakaz
zatrzymywania się i postoju);
6 otoczony taśmę parking przy
ul. Wysokiej (prawa strona ulicy
w kierunku Poznania).

INFORM ACJE

_____________________ _____________________

J

odobnie ja k w ubiegłych latach 1 listopada 2017 r. na ulicach w pobliżu puszczykowskiego cm entarza
zostanie zm ieniona organizacja ruchu. Zmiany będą obowiązywały w godzinach 8.00 - 16.00 i mają
na celu usprawnienie ruchu w pobliżu nekropolii. Tego dnia w tym rejonie miasta ruchem będą kierow ać
funkcjnariusze Straży M iejskiej. Zmiany pozwolą ponadto w ytyczyć dodatkowe miejsca parkingowe.

P

Zmiany wprowadzone w pobliżu cmentarza 1 listopada 2017 r.
będą zaznaczone dodatkowymi znakami drogowymi. Dlatego
przypominamy kierowcom, aby w tym dniu zwracali szczególną
uwagę na znaki drogowe i nie poruszali się "na pamięć". Trady
cyjnie 1 listopada w rejonie cmentarza zorganizowane zostaną
objazdy. Do godziny 16. ul. Poznańska, od ul. Wysokiej do ron
da, będzie ulicą jednokierunkową. Podobnie jak ulice: Parkowa,
Wydmowa, Przyszkolna.
Z ul. Poznańskiej z ruchu wyłączona zostanie część jezdni
prowadząca w kierunku Poznania. Na wyłączonym z ruchu
odcinku zorganizowany zostanie parking, który będzie
czynny do godz. 16.00. Później zostanie tam przywrócony
ruch. Dlatego kierowcy powinni odjechać z tego tymcza
sowego parkingu przed godz. 16.
Nie będzie można za trzym yw a ć się i p arkow ać na
ul. Przyszkolnej za parkingiem przy przedszkolu aż do
ul. Piaskowej. Zmiana ta ma na celu umożliwienie kierowcom
płynne wyjechanie w kierunku Poznania i Mosiny. Straż Miejska
prosi, aby kierowcy zwracali uwagę na oznaczenia zmieniające
ruch oraz funkcjonariuszy kierujących ruchem.
W tym roku dla osób kierujących ruchem zaplanowano nastę

pujące miejsca: skrzyżowanie ul. Wysokiej i Poznańskiej, rondo
na ul. Poznańskiej, skrzyżowanie ul. Wydmowej i ul. Parkowej,
ul. Wydmowej i ul. Przyszkolnej, ul. Przyszkolnej i ul. Piaskowej
oraz na skrzyżowaniu ul. Piaskowej i ul. Parkowej.
- Proszę puszczykowian, którzy mieszkają blisko

cmentarza i mogą dojść tam pieszo, aby zostawili auta w do
mach. Proszę również kierowców, aby nie zastawiali swoimi
pojazdami ul. Piaskowej, ponieważ tamtędy przejeżdżają auto
busy komunikacji publicznej. Pozostawione samochody mogą
więc zatarasować przejazd busom, a nawet uniemożliwić ich
przejazd- prosi Dariusz Borowski, komendant Straży Miejskiej
w Puszczykowie.
Podobnie jak w ubiegłym roku, 1 listopada przed głównym
w ejściem na cm entarz zostanie w yznaczone m iejsce,
w które będzie można podjechać samochodem, aby podwieźć
osoby starsze albo mające problemy z poruszaniem. Nie będzie
tam można jed n ak p arko w ać, a tylko zatrzym ać się
w celu wysadzenia podwożonej osoby.
Wzorem lat ubiegłych strażnikom miejskim będą pomagać
policjanci z Komisariatu Policji w Puszczykowie i strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.
___________________________________________________________ red
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okresie od 14 września do 11 października 2017 r. funkcjo
nariusze Straży Miejskiej uczestniczyli w 96 interwencjach.
Interwencje dotyczące awarii oświetlenia na terenie miasta,
podrzuconych śmieci, zapadniętych oraz uszkodzonych chodni
ków, studzienki kanalizacyjnej, kradzieży kratek w studzienkach
burzowych, zerwanych linii energetycznych po wichurze, uszko
dzonej sygnalizacji świetlnej (11) przekazano do Urzędu Miej
skiego. Dwukrotnie zgłoszono również do usunięcia z dróg na
terenie miasta padłe zwierzęta, a 3 interwencje związane były
z psami biegającymi po ulicach bez opieki. W toku wykonywania
czynności służbowych wylegitymowano także 14 osób.
W związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów wobec
kierowców zastosowano 30 żółtych kart oraz 18 pouczeń,
3 osoby pouczono za wykroczenia porządkowe, niedopilnowania zwierzęcia oraz zakłócenia spokoju. W omawianym terminie
wystawiono 4 mandaty karne oraz założono 18 blokad na koła
pojazdów za parowanie w niedozwolonych miejscach.
Wybrane interwencje: 18 września br. - otrzymano zgło
szenie o wystawionych odpadach zielonych na teren miasta właściciela poproszono o ich uprzątnięcie. W tym samym dniu
otrzymano informację o podrzuconych ścinkach drewna na ul.
Sosnowej -skontrolowano i zgłoszenia nie potwierdzono.
19 września br. - otrzymano informacje o zakłócaniu spokoju
na ul. Jarosławskiej - sprawca został pouczony. 20 września br.
- podczas patrolu ujawniono uszkodzony chodnik na ul. Dwor
cowej - sprawę przekazano do UM. 21 września br. - otrzyma
no zgłoszenie o zarośniętym chodniku wzdłuż posesji na ul.
Wspólnej - ze względu na wiek właścicieli sprawę przekazano
do realizacji do działu gospodarki komunalnej. 22 września br.
- otrzymano zgłoszenie o psie biegającym bez opieki na ul. So
bieskiego - psa odłowiono i przekazano właścicielowi. 29 wrze
śnia br. - uzyskano informację od mieszkańca o bezdomnym
psie na ul. Bocznej - po odłowieniu psa i ustaleniu danych zwie
rzę przekazano właścicielowi. 3 października br. - przekazano
właścicielce posesji z ul. Grunwaldzkiej klatkę żywołapkę celem
złapania lisa. W tym dniu otrzymano również zgłoszenie o skra
dzionych kratkach w studzienkach burzowych na ul. Sobieskie
go - miejsce zabezpieczono i przekazano do realizacji do refe
ratu UM. 5 października b r.-zabezpieczono ul. C. Ratajskiego
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do czasu usunięcia przez OSP powalonego na skutek wichury
drzewa. 6 października br. - podczas objazdu miasta uzyskano
informację o zerwanych liniach napowietrznych na ul. Powstań
ców Wlkp. - miejsce skontrolowano, awarię przekazano do dzia
łu gospodarki komunalnej. W tym samym dniu otrzymano rów
nież zgłoszenie o powalonym drzewie na ul. Lipowej oraz po
chylonych drzewach na posesji na ul. Mickiewicza, a także ze
rwanej linii napowietrznej na ul. Pieszej. 6 października br.do siedziby SM zgłosił się mieszkaniec ul. Nadwarciańskiej
z bezdomnym psem, wobec braku możliwości ustalenia właści
ciela, zwierzę odwiezione zostało do przytuliska w Łęczycy. 9
października br. - otrzymano zgłoszenie o wyrzuconych ścię
tych gałęziach drzew na ul. Ogrodowej oraz ul. Podleśnej - z wła
ścicielami posesji przeprowadzono rozmowę, nakazano uprząt
nięcie. 10 października b r.- otrzymano informację o zaniedba
nym psie przebywającym na posesji na ul. Berwińskiego - z wła
ścicielem zwierzęcia przeprowadzono rozmowę, zgłoszenie nie
zostało potwierdzone. W tym samym dniu podjęto interwencję
na ul. Lipowej w związku z zaistniałym konfliktem sąsiedzkim z właścicielami posesji przeprowadzono rozmowę. 11 paź
dziernika br. - strażnicy SM uczestniczyli w spotkaniu organi
zacyjnym dotyczącym zabezpieczenia parkingu przy hali wido
wiskowo-sportowej w związku z planowanym koncertem.
W tym dniu poinformowano również telefoniczne o porzuco
nym samochodzie na ul. Tulipanowej, przeprowadzona kontro
la nie potwierdziła informacji. Tego samego dnia otrzymano
także zgłoszenie o gałęziach drzewa wyrastających z posesji na
ul. Niwka Stara, wchodzących w linię energetyczną, stwarzając
tym samym zagrożenie. Po ustaleniu właściciela posesji, powia
domiono stosowny referat UM.
W omawianym okresie funkcjonariusze wykonywali objazdy
kontrolne w godzinach rannych i popołudniowo-wieczornych,
których celem była kontrola stanu obiektów użyteczności pu
blicznej oraz działanie prewencyjne (kontrole miejsc, w których
dochodzi do popełnienia wykroczeń oraz aktów wandalizmu:
teren dawnego MOSIR-u, rejon sklepów, ul. Kraszewskiego koło
szpitala, ul. Poznańska, rejon SP nr 1 i SP nr 2, ul. Rynek).

''

Wojciech Hahuła
z up. komendanta SM

KRONIKA OSP

24 interwencjach związanych z usuwaniem skutków or
kanu Ksawery uczestniczyli strażacy Ochotniczej Straży
Pożarnej z Puszczykowa. Nawałnice rozpoczęły się 5 paździer
nika późnym wieczorem i trwały całą noc.
Wichura nad Puszczykowem była potężna, powaliła wiele
drzew. Wiele z nich przewróciło się na linie energetyczne i po
zrywało je, co skutkowało brakiem prądu w wielu domostwach.
W niektórych domostwach energetyka przywróciła dostawy
energii elektrycznej dopiero po kilku dniach.
- Pracowaliśmy prawie całą noc, głównie przy usuwaniu po
walonych drzew. Rano wróciliśmy do pracy-mówi Gniewko
Niedbała, prezes OSP Puszczykowo.
W całej Polsce prądu nie miało około 800 tysięcy odbiorców.
W Wielkopolsce awarie wystąpiły w 1 200 miejscowościach.
W całym kraju straż pożarna interweniowała ponad 10 tysięcy
razy (w Wielkopolsce prawie 2 tysiące interwencji).
Do największej liczby zdarzeń doszło w powiatach: kościań
skim, kaliskim, poznańskim, leszczyńskim, rawickim i gostyń
skim.
,
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WILLA JADWINÓWKA ODZYSKA DAWNY BLASK

o końca XIX wieku Puszczykowo było spokojną wsią, gdzie były tylko pola lasy i zabudowania chłop
skie. Głównym traktem wsi Puszczykowo była ulica Poznańska. Przy niej kupiec W łodzim ierz Adam
ski, zegarm istrz i złotnik W alerian Szulc, spedytor Ja n M urkowski i Teodor Szulc kupili wspólnie od nie
m ieckiego godpodarza Dumkę puste pole, które sięgało aż do lasu przy torach kolejowych.

HISTORIA
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Następnie przez pole przeprowadzono drogę, która została
obsadzona dwoma szeregami drzew, na przemian klonów i lip,
aż do lasu. Drogę nazwano Aleją Cienistą. Wydzielono cztery
działki dla nabywców, a przy lesie wyznaczono dwie działki bu
dowlane, które wystwiono na sprzedaż.
Pierwszymi willami, które zostały wybudowane w 1900 roku,
były willa Jadwinówka, wzniesiona przez Włodzimierza Adam
skiego oraz willa Helena, wzniesiona przez Waleriana Szulca.
Stoją one do dzisiaj przy wjeździe na ulicę Cienienistą, od stro
ny ulicy Poznańskiej, stanowiąc bramę do tej najstarszej i naj
piękniejszej alei w Puszczykowie. Willa Jadwinówka zawdzię
czała swoją nazwę Jadwidze Adamskiej, żonie Włodzimierza.
Tymczasem willa Helena zawdzięczała nazwę Helenie Szulc,
córce Waleriana. Jan Murkowski był spedytorem i zajmował się
przeprowadzkami w Poznaniu i przewozami na prowincję. Wy
budował on w roku 1901 willę Ludwikę, która stanęła na rogu
dzisiejszych ulic Miodowej i Poznańskiej (w miejscu obecnej
restauracji Nova). Puszczykowskie wille były letniakami i na
okres letni bogaci mieszkańcy Poznania przewozili meble
z mieszkań w kamienicy do willi w Puszczykowie. Te pierwsze
trzy wille we wsi Puszczykowo zostały wybudowane z muru
pruskiego, czyli konstrukcji z belek drewnianych uzupełnianych
cegłą.
Dwie działki przy lesie zostały szybko sprzedane. Jedną
z nich kupił poznański restaurator Kazimierz Wendland, który
postawił willę Wandę (dzisiejsza Cienista 6), która reprezento
wała styl zakopiański. Willa ta w roku 1909 została nabyta
przez Towarzystwo Młodzieży Kupieckiej, a w roku 1918 kupił
ją poznański kupiec Stefan Kałamajski. Niestety willa spłonęła
w latach dziewięćdzisiątych XX wieku. W jej miejscu wybudo
wano nowy budynek. Naprzeciwko willi Wandy (dzisiejsza ulica
Cienista 13) powstała w roku 1904 willa żydowskiego kupca
Henry'ego Cohna, która po Powstaniu Wielkopolskim została
nabyta przez dyrektora Banku Ziemian i zastępcę przewodni
czącego poznańskiej Rady Miejskiej Czesława Bugzela.
Puszczykowo rozwijało się bardzo szybko jako letnisko, jed
nak nie miało swojego kościoła. Katolicy na msze musieli cho
dzić do odległego kościoła w Wirach. W okresie zaborów
pierwsze msze w Puszczykowie odprawiano właśnie w willi
Jadwinówce, która stała się centrum życia polskiego w zdomi
nowanym przez Niemców Puszczykowie. Wraz z odzyskaniem
niepodległości Włodzimierz i Jadwiga Adamscy incjowali zbiór
ki funduszy na budowę kościoła w Puszczykowie. W 1919 roku
zawiązane zostało "Stowarzyszenie na rzecz budowy kościoła
w Puszczykowie", którego prezesem został Włodzimierz Adam
ski. Dzięki staraniom Włodzimierza i Jadwigi Adamskich Kościół
pw. Matki Boskiej Wniebowziętej został w pełni wykończony
do połowy lat trzydziestych XX wieku. Po II wojnie światowej
rodzina Adamskich przekazała kościołowi figurkę Matki Boskiej
Sykstyńskiej, która stała w ogrodzie przy willi Jadwinówce,
a została odlana w Dreźnie jeszcze przed I wojną światową.
Zasługi na rzecz budowy kościoła jakie mieli Włodzimierz i Ja 
dwiga Adamscy zostały upamiętnione tabliczką umieszczoną
na froncie kościoła.
Po II wojnie światowej puszczykowskie wille, pensjonaty i re
stauracje zostały dotknięte kwaterunkiem. Budynki zostały
podzielone na małe mieszkanka, gdzie nie było często miejsca
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dla pierwotnych właścieli, którzy w zamian za udostępnianie
swoich nieruchomości dostawali czynsz, niepozwalający nawet
na utrzymanie nieruchomości. Często więc prawowici właści
ciele nieruchomości przestawali interesować się swoimi budyn
kami, które popadały w ruinę, albo z dużej działki wykrawali
mniejsze, które sprzedawano całkiem nowym właścielom,
a stare nieruchomości sprzedawano lokatorom z kwaterunku.
Niestety próby czasu nie wytrzymała willa Ludwika, która zo
stała wyburzona. Willa Helena została rozbudowana i otynko
wana, przez co zmieniono kształt bryły budynku i zakryto mur
pruski. W orginalnym stanie pozostała jedynie willa Jadwinów
ka, która przez lata nie była remontowana. W tym roku willa
Jadwinówka została nabyta przez nowych właścieli, którzy już
jakiś czas temu zwócili się do mnie o wskazanie starego budyn
ku, który warto byłoby wyremontować. Wskazałem między
innymi willę Jadwinówkę, którą zdecydowali się zakupić i przy
wrócić do orginalnego stanu. Remont zajmie pewnie kilka lat,
ale efektu już nie mogę się doczekać. Bardzo się cieszę, że ta
najstarsza willa w Puszczykowie doczekała się tak wspaniałych
właścicieli.
Zachęcam wszystkich mieszkańców posiadających stare zdję
cia, dokumenty o historii Puszczykowa do kontaktu ze mną pod
numerem telefonu 508467405 bądź pod adresem poczty elek
tronicznej krzyzanskimaciej@gmail.com.

Maciej Krzyżański
członek Komisji Historycznej
ECHO PUSZCZYKOWA - październik 2017

SURWIWALOWY SPŁYW KAJAKOWY

Q

uczestników należało kajaki wyciągnąć na brzeg i przenieść.
Jednak największą niespodzianką okazały się duże drzewa,
zwalone w pobliżu ujścia kanału do Warty. Tu kajaki trzeba było
nieść około 400 metrów. Jakież było zdziwienie grzybiarzy, któ
rzy obserwowali wśród sosen dzielnie maszerujących kajaka
rzy, niosących swoje „łodzie". Po tej ostatniej -jakże wyczerpu
jącej „przenosce"-dopłynięcie do mety okazało się już bardzo
łatwym przedsięwzięciem. Promienie chylącego się ku zacho
dowi słońca tworzyły na wodzie piękne refleksy, a zmęczone
osady kierowały się do przystani w Puszczykowie. Tam na
wszystkich czekało rozpalone ognisko, gorąca herbata i kiełba
ski, które chyba nigdy nie smakowały tak fantastycznie. Sezon
kajakowy został zakończony w najlepszy możliwy sposób. Dzię
kujemy wszystkim za udział i zapraszamy wiosną!

Joanna Hejnowicz/Referat Promocji, Kultury i Sportu
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września - przy bardzo niestabilnej pogodzie - grono
amatorów turystyki kajakowej, a jak się później miało
okazać - grono śmiałków - wyruszyło na spływ kajakowy z Ko
ściana do Puszczykowa. Kajaki zostały zwodowane na wody
Kanału Kościańskiego z przystani przy hali sportowej „Łazienki".
Początkowo nic nie zapowiadało niespodzianek. Leniwie płyną
cy przez miasto kanał zachwycał różnorodnością krajobrazu,
ptactwa, a także towarzystwem bardzo miłych wędkarzy, którzy
pozdrawiali spływowiczów z brzegu. Kolorowa jesień cieszyła
oko, a radość sprawiał głównie fakt, że jeszcze nie pada.
Pierwsza przeszkoda spotkała nas zaraz po wpłynięciu do
Kanału Mosińskiego. Około 50-metrowy pas roślinności unie
możliwił przepłynięcie przez śluzę. Zatem należało kajaki wy
ciągnąć na brzeg, przenieść i ponownie zwodować za śluzą. Jak
się potem okazało, była to jedna z przyjemniejszych „przenosek". Kolejna niespodzianka czekała nieco dalej, na około 12tym kilometrze. Tu już nie tylko roślinność w wodzie, ale także
krzewy, trzciny, rzęsa wodna i kilka zwalonych drzew nie po
zwalały kontynuować spływu. Pierwsi popłynęli mężczyźni,
utorowali drogę, rozpoznali szlak i dzięki temu kolejne osady
wiedziały już, jak się zachować. Dzięki wzajemnej pomocy
wszyscy szczęśliwie pokonali przeszkodę.
Niedaleko Bolesławca znajduje się śluza z progiem, nad
którym należało przepłynąć. Stan wody na szczęście był tak
wysoki, że kajaki spokojnie mogły pokonać i tę przeszkodę. Po
konały też kolejne progi, już bliżej Mosiny, choć w trakcie prze
prawy woda wlewała się przez burty do kajaków.
Progi trzeci i czwarty nie były już takie niskie. Różnica po
ziomów sięgała blisko metra. Z uwagi na bezpieczeństwo

WYŚCIGOWI PUSZCZYKOW1ANIE

ostatni weekend września na Torze „Poznań" odbyły się dwie
finałowe rundy Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw
Polski, w których ścigali się także mieszkańcy naszego miasta.
W rozgrywanym przez cały sezon, cyklu wyścigowym punkty
zbierali puszczykowianie Marcin Fedder, Maciej Garstecki, Se
bastian Mielcarek oraz Dariusz Krupa - ten ostatni, debiutujący
w WSMP, na początku sezonu startował z sukcesami w mocar
nym BMW E24 635 CSi, by w końcówce rywalizacji przesiąść się
do klasycznego Porsche 911 Carrera RS z 1978 roku kontynu
ując dobrą passę.
Zwycięstwa w ostatnich rundach dały Dariuszowi Krupie ty
tuł Mistrza Polski w Klasie 7 Dywizji Narodowej oraz Marcinowi
Fedderowi tytuł Wicemistrza Polski w klasie 1N Dywizji Naro
dowej (Fiat Seicento Sport) - obydwaj reprezentują Tor Po
znań Track Day TEAM. Ponadto w długodystansowych Wyści
gowych Samochodowych Mistrzostw Polski Flour Race wicemi
strzostwo Polski w klasie 1600 zdobył Maciej Garstecki (Fiat
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Panda Sport) z zespołem POL-CAR/ Garstecki Sport. Tytuł II
Wicemistrza Polski w klasie D4 +3500 oraz tytuł II Wicemistrza
Polski w klasyfikacji indywidualnej wywalczył Sebastian Mielca
rek w Porsche 911 (991) GT3 CUP.

D. K.

HALOWA PIŁKA NOŻNA
11 i 17 października odbyły się eliminacje miejskie w halowej
piłce nożnej, zarówno w kategoriach roczników 2002-2004
(Igrzyska Młodzieży Szkolnej) oraz 2005 i młodsi (Igrzyska Dzie
ci). Młodzież rywalizowała na pełnowymiarowym boisku w no
wej hali widowiskowo-sportowej.
Wśród roczników „gimnazjalnych" zwyciężyła SP nr 2, zaś
wśród roczników młodszych SP nr 1.
Dziękujemy drużynom za udział, nauczycielom za przygoto
wanie zespołów. Gratulujemy postawy i wyniku, życzymy suk
cesów w rozgrywkach powiatowych.

Joanna Hejnowicz/Referat Promocji, Kultury i Sportu
ECHO PUSZCZYKOWA - październik 2017
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WYCISNĘLI 1845 TON W 24 GODZINY

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

hcieli "w ycisnąć" 1500 ton w ycisnęli 1 8 4 5 ,3 5 .1 0 puszczykowskich siłaczy trenujących w Ośrodku Im
puls ustanowiło rekord w wyciskaniu "non stop" sztangi o wadze 50.787 kg. W ciągu 24 godzin pod
nieśli sztangę 36 335 razy.
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O podjęciu tej niecodziennej próby pisaliśmy na łamach
Echa Puszczykowa w poprzednich numerach. Podjął ją 10-osobowy zespół mężczyzn trenujących w puszczykowskim Ośrod
ku Impuls, z Robertem Sokołem założycielem i właścicielem na
czele. Okazją do tego niecodziennego wydarzenia był jubile
uszu 25-lecia istnienia Ośrodka Impuls oraz 55-lecie nadania
praw miejskich Miastu Puszczykowo. Ostateczny wynik jest
w trakcie zatwierdzania przez Biuro Rekordów z Poznania,
gdzie trapiło nagranie 24-godzinnych zmagań oraz cała doku
mentacja.
W Polsce jeszcze nikt przedtem nie próbował w 10-osobowym zespole wyciskać sztangi przez 24 godziny non stop.
Podczas próby chodziło o uzyskanie łącznie jak największe
go „wyciśniętego” ciężaru. W Puszczykowie odbywało się to
w parach. Każda dwójka "wyciskała" przez minutę, potem na
stępowała zmiana. Na regenerację sił czy posiłek przed kolej
nym podejściem każdy zawodnik miał więc tylko ok. 4,5 minuty.
- Wybierając tę konkurencję chciałemzaangażować w akcję
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jak najwięcej osób, które regularnie trenują w Impulsie. Udało
się zebrać taki zespół, z czego bardzo się cieszę - mówi Robert
Sokół właściciel ośrodka, trener i pomysłodawca wydarzenia.
13
października, na godzinę przed rozpoczęciem zmagań
Impuls zaroił się od kibiców, wśród których był Andrzej Balcerek Burmistrz Puszczykowa, który życzył zawpdnikom powo
dzenia. Jednak zanim na ławeczce położył się R. Sokół, który

rozpoczynał 24-godzinny bój o rekord, swoich sił w wyciskaniu
tej samej sztangi (wcześniej została zważona i oplombowana
przez specjalistyczną firmę) mogli spróbować mieszkańcy na
szego miasta. Najsilniejsi okazali się: Kordian Kardasz (45
powt.), Artur Magdziarek (39 powt.), Szymon Ciążyński (33
powt).
Przez 24 godziny, kiedy trwała próba, Ośrodek Impuls był
otwarty i każdy mógł wejść i zobaczyć zmagania na własne
oczy. Dodatkowo prowadzona byłą relacja on-line w Internecie
- fragmenty nagrań można zobaczyć na fecebookowym profilu
ośrodka Impuls (facebook.com/impulspuszczykowo). Z próby
powstanie także filmowy reportaż.
Jak wspomina R. Sokół do północy Impuls był pełen kibi
ców. Miłym akcentem była nocna wizyta przedstawiciela Cu
kierni Jacka Błaszkowiaka, który przyniósł gorące rogale świętomarcińskie. W sobotę przewinęło się wiele osób, a na dwie
godziny przed planowanym zakończeniem ośrodek ponownie
zapełnił się kibicami.
- Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które nam

kibicowały. To wsparcie było bezcenne. Widać to było szczegól
nie w ostatnim etapie próby, kiedy głośne liczenie powtórzeń
dopingowało nas do ostatnich minut. Dostaliśmy też bardzo
dużo mobilizujących inFormacji od ludzi, którzy śledzili nasze
poczynania w internecie - mówi R. Sokół.
red

Skład zespołu który ustanowił rekord Polski w 24-godzinnym wyciskaniu sztangi w leżeniu:
Robert Sokół, Jakub Sokół, Grzegorz Potrawiak, Marek Nowakowski, Jędrzej Nowakowski,
Mateusz Czerniak, Ksawery Mielcarek, Ryszard Zabrzewski, Marek Kucz, Konrad Radzikowski.
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KARTINGOWE MISTRZOSTWA WŁOCH

P uszczykowianin Alan Czyż z powodzeniem rywalizował
w Kartingowych Mistrzostwach Włoch, które rozegrano
w dniach 16-17.09.2017r. na torze w Adrii. Alan startował w ka
tegorii Mini Rok, w której wystartowało 78 zawodników.
W pierwszym biegu eliminacyjnym Aian zajmował 9 miej
sce, jednak za ostrą waikę bok w bok sędziowie nałożyli 5 se
kundową karę, co skutkowało spadkiem na 19 miejsce. W dru
gim wyścigu był 14, w trzecim 4, a w czwartym 5, jednak znowu
otrzymał karę 5 sekund za wbity, przed rozpoczęciem rywali
zacji, zderzak i spadł na 14 miejsce. Sytuacja ze zderzakiem była
bardzo kontrowersyjna, przy wyjeździe z depo jeden z zawod
ników uderzył w bandę blokując wyjazd. Alan nie zdążył wyha
mować i uderzył w niego, a w nich kolejny wyjeżdżający na tor
kierowca. Po wyścigu sprawę próbowano wyjaśnić u sędziów,
jednak ci nie uwzględnili odwołań poszkodowanych, jeszcze
przed startem zawodników. Ta sytuacja przekreśliła szansę Ala
na na waikę o czołowe miejsce w tych mistrzostwach.
Udało mu się jednak dostać do głównego finału A, w któ
rym startowało 34 zawodników, pozostali jechali w tzw. finale
B. Alan startował z 29 miejsca (do pokonania mieli 11 okrążeń
tj. 14,322 km.). Jadąc w stawce najlepszych zawodników nie

red

W SOLCU KUJAWSKIM POD DYKTANDO PTS-U

ardzo udany start odnotowali puszczykowscy badmintoniści w ogólnopolskim turnieju Młodzików Młodszych i Junio
rów Młodszych w Solcu Kujawskim. Na zawody pojechało
9 zawodników.
W kategorii młodzików młodszych świetnie zaprezentowa
ła się Marysia Leciej, która dobrnęła do finału, w którym uległa
zawodniczce z Łodzi. W deblu Marysia również wywalczyła
srebrny medal w parze z zawodniczką z Przeźmierowa. W ka
tegorii młodzików młodszych wystąpili jeszcze Olek Leciej, Ta
dziu i Grzegorz Janaszkowie, dia których był to pierwszy licen
cjonowany turniej. Mimo porażek młodzi zawodnicy świetnie
się zaprezentowali i zdobyli cenne doświadczenie.
Kolejna kategoria juniorów młodszych była już zdominowa
na przez naszych zawodników. W grze singlowej mieliśmy swój
finał, gdzie Kajtek Jeziak wygrał z klubowym kolegą Kubą Kędziorą. Miejsce 5-8 wywalczył Wojtek Pawlik a Kuba Standar
i Kuba Mikołajczak zakończyli singla w fazie grupowej.

B

W grze podwójnej złoty medal również padł łupem naszych
zawodników. Kuba Standar i Kajtek Jeziak nie dali szans rywa
lom. 3 miejsce i brąz trafił w ręce drugiej naszej pary Wojtek
Pawlik/Kuba Kędziora. W grze mieszanej srebrny medal dorzu
cił Kajtek Jeziak w parze z zawodniczką z Poznania, a brąz Kuba
Mikołajczak w parze z zawodniczką z Przeźmierowa.
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Zacznij swoją przygodę z
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Puszczykow skie Towarzystwo Sportowe zaprasza w szystkie dzieci szkót
podstawowych na nabory do sekcji badmintona. Zajęcia dla początkujących
odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 17.00 w nowo otwartej
hali widowiskowo-sportowej przy S P 1 w Puszczykow ie.

Szczegóły:

r
V.

Jakub Janaszek tel. 697 69S 723

wW

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe serdecznie zaprasza na Finał Wielkopolskiej Ligi Młodych Talentów
w badmintonie, który odbędzie się 18 listopada w nowej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie.
Zawody rozpoczynają się o godzinie 9.30. Zapraszamy do wspólnego kibicowania.
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było łatwo odrabiać straty. Ostatecznie w Mistrzostwach
Włoch 2017 roku Alan Czyż zajął 21 miejsce.

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
niedzielę 1 października br., po raz pierwszy zorganizo
wano w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie
amatorski turniej piłki siatkowej. W zawodach wystartowało 11
zespołów. Do półfinałów awansowały zespoły: Mariusze siat
kówki i MKS Puszczykowo (z grupy A) oraz MS Active i RSM
Volleyball (a z grupy B). W meczach decydujących o finale MS
Active zdecydowanie wygrało z Mariuszami siatkówki, więcej
emocji było w drugim półfinale, gdzie MKS Puszczykowo po
dejmował RSM Volleybali. Ostatecznie gospodarze doznali
porażki 1:2. Zespół z Puszczykowa w meczu o III miejsce rów
nież po 3 setowej walce musiał uznać wyższość zespołu Mariu
sze siatkówki. W finale MS Active po zaciętej walce wygrali z RMS
Volleyball 2:0 zostając zwycięzcą I Amatorskiego turnieju piłki
siatkowej w Puszczykowie.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
O MS Active
Q RSM Volleyball
0 Mariusze siatkówki
Q MKS Puszczykowo
Dąbrówka Gniezno
0 Spoko team

W

0 Czarne konie
0/0Granowo

0

0
——

©

ZSZ 1 Poznań

0/0Grupa piątkowa

Trzecia kwadra
Paweł Wolny/kierwonik HWS

SPO R T

^ POBIEGLI W SZTAFETACH
21 września na Zakolu Warty odbyły się eliminacje miejskie w szta
fetowych biegach przełajowych. Od tego roku sport szkolny zo
stał podzielony na Igrzyska Dzieci - dla roczników 2005 i młod
szych oraz na Młodzieżowe Igrzyska Szkolne - dla roczników
2002-2004. W tych zawodach wystartowały wszystkie kategorie
wiekowe. Do zawodów powiatowych awansowały w starszych
rocznikach obie sztafety Zespołu Szkół, zaś w młodszych - SP nr 1
wśród dziewcząt i SP nr 2 wśród chłopców. Dziękujemy trenerom
i młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego za pomoc przy organi
zacji zawodów. Gratulujemy zwycięzcom, zaś wszystkim zawodni
kom życzymy sukcesów na wszystkich trasach biegowych.
^
Joanna Hejnowicz/Referat Promocji, Kultury i Sportu

f MISTRZOSTWA W TENISIE STOŁOWYM
5 października w nowej hali widowiskowo-sportowej rozegra
no eliminacje miejskie w drużynowym tenisie stołowym
w ramach Igrzysk Dzieci. Każda szkoła mogła zgłosić drużynę
dziewcząt i/lub drużynę chłopców. Turniej rozgrywany był do
trzech zdobytych punktów, gdzie jeden punkt uzyskiwało się
za jeden wygrany mecz. W ostatecznej klasyfikacji w obu kate
goriach zwyciężyły drużyny ze SP nr 1 i uzyskały awans do za
wodów powiatowych. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim
zawodnikom za udział.
Joanna Hejnowicz/Referat Promocji, Kultury i Sportu

r MISTRZOSTWA W BRYDŻU SPORTOWYM
14 października odbyły się Otwarte Mistrzostwa Puszczykowa w brydżu
sportowym. Sala konferencyjna, znajdująca się w hali widowiskowo-sporto
wej zgromadziła dziewiętnaście par, w tym dziewięć z Puszczykowa. W koń
cowej klasyfikacji pierwsze miejsce zajęła para M. Zielonacka/A. Zielonacki,
na drugim miejscu (a na pierwszym w klasyfikacji najlepszych mieszkańców
Puszczykowa) uplasowała się para A. Mansfeld/M. Derengowski, zaś miejsca
trzecie i czwarte zajęły odpowiednio pary B. Podgórska/H. Duszyński i A.
Janaszek/J. Ozorowski (Puszczykowo). Dziękujemy Burmistrzowi Miasta
Puszczykowa - Andrzejowi Balcerkowi, za objęcie patronatem Mistrzostw
oraz Joannie Hejnowicz za pomoc w organizacji imprezy.
Zapraszamy na nasze kółko brydżowe, którego uczestnicy spotykają się
w każdy wtorek i piątek o godzinie 16. w stołówce w CAK-u. Szczegółowe
informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 733 333 830.
V
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MISTRZOSTWA PUSZCZYKOWA W WAKEBOARDZIE

--------

o zeszłorocznym sukcesie, Puszczykowskie Tow arzystw o Sportowe postanowiło po raz drugi zorgani
zować M istrzostw a Puszczykowa w W akeboardzie. W tym roku odbyły się one 23 w rześnia w zaprzy
jaźnionym w ake parku Wake City w Stęszew ie, nad jeziorem Lipno.

P

gała ona na pokazaniu jednej, naprawdę spektakularnej ewo
lucji. Następnie wszyscy mieli chwilę, aby przygotować się do
ogłoszenia wyników i uroczystej dekoracji zwycięzców.
W Puszczykowie na pierwszym miejscu stanęła Karolina Pła
za, następnie Maja Sworowska i Basia Hoffmann. W kategorii
kobiet open wygrała również Karolina Płaza, broniąc tym sa
mym tytułu z zeszłego roku, drugie miejsce zdobyła Marta Buchert- Szarzyńska, a trzecie Barbara Hoffmann. Wśród męż
czyzn z Puszczykowa złoto wywalczył Rafał Płaza, srebro Ję 
drzej Stempniak, a brąz Antoni Cegłowski. Kategoria „open"
zakończyła się zwycięstwem niepokonanego Rafała Płazy, tuż
za nim byli Jacek Libera i Jakub Janaszek. Wśród dzieci z Pusz
czykowa na pierwszym miejscu stanął Maksymilian Horowski,
na drugim Antek Janaszek i na trzecim Grzesiu Janaszek, nato
miast wśród dzieci w kategorii „open" złoto zdobył Kacper
Grześkowiak, srebro Jan Kroll i brąz Franciszek Kroll.
Konkurencje „best trick" wygrała Ania Skrzyniarz i jej „tantrum” oraz Gaspar Rybaczewski, który zrobił „s-bend to blind".
Po oficjalnym wręczeniu nagród i pamiątkowych dyplomów,
ufundowanych przez sponsorów, uczestnicy bawili się przy ryt
micznej muzyce i kolorowych napojach do białego rana.
Wydarzenie po raz kolejny spotkało się z ogromną aprobatą
ze strony uczestników, dlatego już nie możemy doczekać się
kolejnej, trzeciej już edycji.
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Lista startujących rosła już od pierwszego dnia zapisów, za
równo w kategorii Puszczykowskiej, Dziecięcej jak i Open gdzie znaleźli się wszyscy przyjaciele naszego miasta.
Od rana zawodnicy "rozpływali" się na jednym z wyciągów
i odbierali pakiety startowe z biura zawodów. Około 10 sędzio
wie omówili regulamin, zasady oraz formułę zawodów. W czę
ści eliminacyjnej kategorii Open zawodnicy pokazywali swoje
najlepsze tricki, które podlegały ocenie sędziów.
Lekki chłód i delikatną mżawkę przegoniła energetyczna mu
zyka oraz kibice, którzy wraz z prowadzącym dopingowali
wszystkich uczestników gorącymi oklaskami i okrzykami.
Pierwsze wystartowały kobiety z Puszczykowa, kolejni byli
najmłodsi uczestnicy, a potem mężczyźni z Puszczykowa. Po
tym całość została powtórzona. Na końcu wystartowali zawod
nicy w konkurencji „open" - tutaj również najpierw popłynęły
kobiety, a następnie mężczyźni.
W przerwie, wszyscy uczestnicy mieli okazję posłuchać umie
jętności młodego, nieznanego jeszcze beatboxera Filipa Wło
darza „Włodi" oraz popatrzeć na przejazd pokazowy Mateusza
„Veggy" Wawrzyniaka, jednego z najlepszych zawodników ro
dzimej sceny wake'a.
Zawodnicy z największą liczbą punktów zakwalifikowali się
do finału, który został rozegrany przed konkurencją „Best
trick", do której zostały wybrane 3 kobiety i 8 mężczyzn. Pole
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MA PODWÓJNE

LITZA, MALEO, BUDZY, KRZYZYK,
DRĘŻMAK, KMIETA, BEATA POLAK

1 9 .1 1 .1 7 / PUSZCZYKOW O / HALA W IDOWISKOW O - SPORTOW A / GODZ. 19.
Bilety: 39zł - przedsprzedaż / 50zł - w dniu koncertu. Dostępne:

LAT

MIASTA
PUSZCZYKOWA

Biblioteka Miejska w Puszczykowie

Hala W idowiskowo - S p o rto w a, Puszczykowo, ul Podgórna 21
Organizatorzy: Stage Diving Club / Biblioteka Miejska w Puszczykowie

