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Warsztaty kulinarne dla dzieci - przyrządzanie burgerów, BMCAK,
ul. Wysoka 1, godz. 16.000-17.30, koszt 20 zł od dziecka, zapisy pod
nr tel. 61-8-194-649 oraz w Bibliotece Miejskiej, ul. Rynek 15
Street workout, sala gimnastyczna Szkota Podstawowa nr 2,
ul. Kasprowicza 1, godz. 19.00, koszt zajęć 10 zt/os.

CZW(

Street workout, sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Kasprowicza 1, godz. 19.00, koszt zajęć 10 zł /os.

Mikołajkowy turniej gier planszowych, sala konferencyjna hali
widowiskowo - sportowej, wejście od ul. Poznańskiej,
godz. 12.00-17.00, wstęp wolny
III turniej Grand Prix Zespołów Mieszanych w siatkówce, hala
widowiskowo-sportowa, ul. Podgórna 21, godz. 10.00, wpisowe
zgodnie z regulaminem
Turniej ogólnopolski Tenis 10 o puchar Agnieszki Radwańskiej,
Sportoteka
Mikołajki w krainie lodu - impreza mikołajkowa dla dzieci, Rynek,
godz. 13.00-15.00, wstęp wolny
Turniej piłki nożnej dzieci KP LAS Puszczykowo, hala widowiskowo-sportowa, ul. Podgórna 21, godz. 9.00
Turniej ogólnopolski Tenis 10 o puchar Agnieszki Radwańskiej,
Sportoteka
_____
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

III turniej Puszczykowskiej Ligi Koszykówki, hala widowiskowo-sportowa, ul. Podgórna 21, godz. 10.00,
s o b wpisowe zgodnie z regulaminem
Turniej piłki nożnej dzieci KP LAS Puszczykowo, hala widowiskowo-sportowa, ul. Podgórna 21, godz. 9.00
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Street workout, sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Kasprowicza 1, godz. 19.00, koszt zajęć 10 zł /os.
1122 km do... - spotkanie podróżnicze z puszczykowskimi blogerkami,
BMCAK, Rynek 15, godz. 17.00, wstęp wolny
Mistrzostwa Wielkopolski w Badmintone, hala widowiskowo-sportowa, ul. Podgórna 21, godz. 9.00
Mikołajkowy Turniej Brydża Sportowego, sala konferencyjna hali
widowiskowo-sportowej, wejście ul. Poznańska, godz. 10.00,
zgłoszenia pod nr tel. +48 733 333 830
Mistrzostwa Wielkopolski w Badmintone, hala widowiskowo-sportowa, ul. Podgórna 21, godz. 9.00
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Joga, hala widowiskowo-sportowa, sala fitness, ul. Podgórna 21,
godz. 17.00, bezpłatnie
pon Street workout, sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Kasprowicza 1, godz. 18.00, bezpłatnie
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Pokaz bajek z rzutnika przygotowany przez p. Marię Wieczorek,
Biblioteka Miejska, Rynek 15, godz. 17.00-18.00, 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
Puszczykowski Klub Kostki Rubika, Biblioteka Miejska CAK, Rynek 15,
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
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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
Puszczykowski Klub Kostki Rubika, Biblioteka Miejska CAK, Rynek 15,
godz. 17.00, wstęp wolny
Wieczór z Aniołami - wieczór poetycko-muzyczny, sala Jana Pawła II,
ul. Dworcowa 16, godz.15.00, wstęp wolny
„Małe opowieści - teatr kamishibai dla dzieci”, dzieci od 5 do 7 lat,
Biblioteka Miejska, Rynek 15, godz. 17.00-17.30, wstęp wolny
Spotkanie z grą w scrabble, Biblioteka Miejska CAK, Rynek 15,
godz. 10.00, wstęp bezpłatny

Spotkanie z grą w scrabble, Biblioteka Miejska CAK, Rynek 15,
godz. 10.00, wstęp bezpłatny
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Nordic Walking, teren rekreacyjno - sportowy, ul. Kościelna,
godz. 17.30, bezpłatnie
Ś r o 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
Puszczykowski Klub Kostki Rubika, Biblioteka Miejska CAK, Rynek 15,
godz. 17.00, wstęp wolny
„Małe opowieści - teatr kamishibai dla dzieci", dzieci od 5 do 7 lat,
Biblioteka Miejska, Rynek 15, godz. 17.00-17.30, wstęp wolny
CZW Spotkanie z grą w scrabble, Biblioteka Miejska CAK, Rynek 15,
godz. 10.00, wstęp bezpłatny
Street workout, godz. 19.00, koszt zajęć 10 zł /os.
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Nordic Walking, teren rekreacyjno - sportowy, ul. Kościelna,
godz. 17.30, bezpłatnie
STO 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
Puszczykowski Klub Kostki Rubika, Biblioteka Miejska CAK, Rynek 15,
godz. 17.00, wstęp wolny
Spotkanie z grą w scrabble, Biblioteka Miejska CAK, Rynek 15,
godz. 10.00, wstęp bezpłatny
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MAMY 21, 75 MILIONA ZŁOTYCH NA INWESTYCJE
iedy w ubiegłym roku przedkładałem Radzie Miasta projekt
budżetu byłem bardzo dumny z tego, że jest szczególny,
największy w historii naszego miasta. Przypomnę, że na inwe
stycje zaplanowaliśmy niemal 11 min zł. Minął rok, a Puszczy
kowo ma znowu rekordowy budżet. W 2018 roku na inwesty
cje planujemy wydać niemal dwukrotnie więcej, bo aż 21,75
miliona złotych. To powinno wszystkich bardzo cieszyć, bo
oznacza, że nasze miasto kolejny rok będzie się bardzo dyna
micznie rozwijało. Jak można zobaczyć w projekcie wydatków
majątkowych, w przyszłym roku w Puszczykowie najwięcej
środków przeznaczymy na budowy dróg i chodników. To oczy
wiście nie przypadek, a konsekwentna kontynuacja działań
miasta. Potrzeby z zakresu budowy dróg, chodników wciąż są
priorytetem naszych działań (więcej szczegółów o projekcie
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budżetu na str. 6-7).
Skąd tak „bogaty" budżet inwestycyjny? Po pierwsze w 2016
roku, który decydował o dochodach Miasta z PIT w 2018 r., nasi
mieszkańcy po raz pierwszy odprowadzili podatek PIT w kwo
cie przekraczającej aż 50 min złotych, o prawie 20% więcej niż
w 2015 roku, to przełożyło się na wzrost dochodów Miasta z ty
tułu udziału w PIT aż o 3,5 min zł. Wiązało się to przede wszyst
kim z tym, że miastu przybyło około 300 podatników. Jednak
nie bez znaczenia dla tego wzrostu z pewnością były kampanie
promocyjno-informacyjne, jakie od wielu lat prowadzimy, m.in.
pod hasłem „Zostaw podatek w Puszczykowie". Po rozmowach
z kilkoma mieszkańcami wiem, że dokonali zmiany miejsca roz
liczenia podatku PIT, ponieważ nasze akcje uświadomiły im,
jakie to ważne dla rozwoju miasta. Dziś można śmiało powie
dzieć, że to był dobry kierunek, przynoszący teraz owoce.
W tym miejscu kolejny raz gorąco dziękuję wszystkim, którzy
płacą podatek dochodowy w naszym mieście i zachęcam tych,
którzy jeszcze tego nie robią, w szczególności naszych nowych
mieszkańców, do wypełnienia PIT za 2017 r. wskazując adres
zamieszkania w Puszczykowie.
Z podatkami nierozerwalnie związane są podmioty gospo
darcze, które go odprowadzają. W tej kwestii Puszczykowo
absolutnie, nie ma się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie jest
wiele powodów do zadowolenia. Drugi rok z rzędu zdobyliśmy
wyróżnienie w rankingu samorządów najdynamiczniej rozwija
jących przedsiębiorczość w latach 2003-2016, zajmując 5. miej
sce w kraju. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta, a ma
teriałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu
Statystycznego, jest więc w pełni obiektywny (piszemy o tym

na str. 4).
Drugim ważnym powodem tak pokaźnego budżetu plano
wanego na przyszły rok są dofinansowania, które pozyskaliśmy
na zadania inwestycyjne (piszemy o nich na str. 10-11).Są to
termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego, modernizacja
willi „Mimoza", budowa parkingu przy dworcu w Puszczykowie

i Puszczykówku, zagospodarowanie Zakola Warty, budowa bo
iska lekkoatletycznego przy SP nr 1 oraz budowa remizy stra
żackiej. Łącznie, daje to prawie 8 min zł dodatkowych docho
dów. Wystarczy powiedzieć, że tylko na rewitalizację „Mimozy"
ze środków zewnętrznych wpłynie do budżetu 3,4 min zł, co
stanowi 85% kosztów całej inwestycji. Puszczykowianie, którzy
na co dzień oglądają ten zabytek widzą, w jakim jest on fatal
nym stanie i że prace remontowe są konieczne. Bez nich
obiekt, zamiast być wizytówką miasta, odstrasza. Gdyby nie
dofinansowanie, znalezienie środków na remont, którego
koszty oszaco-wano na ok. 4 min zł, w budżecie miasta byłoby
bardzo trudne a tak, już w przyszłym roku „Mimoza" powinna
odzyskać dawny blask. Trzecim powodem wzrostu wydatków
majątkowych w projekcie budżetu są obligacje w kwocie 2,5
min zł, które chcemy wyemitować na budowę pięciu ulic:
Świerkowej, Żupańskiego, Pułaskiego, Nowe Osiedle i Szpital
nej. Po opublikowaniu wstępnej listy rankingowej, wiele wska
zuje na to, że na tę ostatnią, otrzymamy dofinansowanie w wy
sokości 50 % z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infra
struktury drogowej na lata 2016-2019".
Na koniec chcę bardzo gorąco podziękować wszystkim, któ
rzy uczestniczyli w obchodach 99. rocznicy odzyskania niepod
ległości przez nasz kraj. Tradycyjnie w naszym mieście, w ko
ściele pw. św. Józefa odprawiona została uroczysta msza św.
z pocztami sztandarowymi, a po niej spotkaliśmy się na wspól
nym śpiewaniu patriotycznych pieśni i degustacji świętomarcińskich rogali.

_________________________

Andrzej Balcerek
Burm istrz Miasta Puszczykowa

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 37. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 19.12.2017 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.

ECHO PUSZCZYKOWA - listopad 2017

ggj

PUSZCZYKOWO PIĄTE W POLSCE

uszczykowo uplasowało się na 5. miejscu w kraju w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jed n o stek
Sam orządu Terytorialnego organizowanym przez Fundację Polskiego Godła Prom ocyjnego.
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SAMORZĄD

Nasze miasto „startowało" w kategorii samorządów najdy
namiczniej rozwijających przedsiębiorczość w latach 20032016. Certyfikat potwierdzający tę wysoką lokatę 14 listopada
br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odebrał Burmistrz Andrzej
Balcerek. Pierwsze miejsce w tej kategorii zdobył Karpacz.
Podstawą rankingu, opracowanego pod kierunkiem prof.
Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecz
nych Politechniki Warszawskiej, jest 16 wskaźników, obejmują
cych trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochro
ny środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta
i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne dane Główne
go Urzędu Statystycznego. Wyniki rankingu odzwierciedlają,
w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek
samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy
wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach po
wiatu.
Laureaci w Kategorii - gminy miejskie:
O Karpacz,
0 Hel,
0 Szklarska Poręba,

O Krynica Morska,
0 Puszczykowo.
_________________________________________________________

Fundusze

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

E u r o p e js k ie
Polska Cyfrowa
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Unia Europejska

KORZYŚCI

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

''----- --

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH
KURSACH KOMPUTEROWYCH

E-M o CNI: c y f r o w e

u m ie j ę t n o ś c i, r e a l n e k o r z y ś c i

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 44-6S+, KTÓRZY
CHCIELIBY NAUCZYĆ SIĘ WYKORZYSTYWAĆ ZASOBY INTERNETU DO CODZIENNEGO ŻYCIA.
Przykładowe umiejętności, które uczestnicy nabędą dzięki szkoleniom z poszczególnych obszarów m.in.:
0 Czy umiesz kontaktować się przez Skypa z bliskimi?
0 Czy umiesz przesyłać zdjęcia?
Czy umiesz robić zakupy na Allegro?
Czy umiesz sprawdzić stan konta przez Internet albo zrobić przelewy?
Czy umiesz korzystać z elektronicznych wydań prasy?
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!

0
0
0
0

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

V
A

F R S If~
spoucziNsiwa
ROZWOJU,

INFORMACYJNEGO
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DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ PIECÓW

Zgodnie z zapisami uchwały, warunkiem uzyskania dotacji
jest trwała likwidacja w budynku wszystkich dotychczasowych
pieców lub kotłów węglowych (z wyjątkiem pieców objętych
opieką konserwatora zabytków oraz posiadających wysokie
walory estetyczne pod warunkiem, że piece te nie będą połą
czone z przewodem kominowym).
Uchwała dopuszcza też posiadanie w budynku jednego urzą
dzenia grzewczego na drewno typu kominek, jednak urządze
nie nie może służyć do ogrzewania więcej niż jednego pomiesz
czenia. Nie może też posiadać wodnej lub powietrznej instala
cji rozprowadzania ciepła do pozostałych pomieszczeń.
Zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa na
trwałą likwidację systemów ogrzewania opartych na paliwie
węglowym i ich zamianę na ogrzewanie proekologiczne (kotły
gazowe, olejowe, elektryczne, pompy ciepła, paliwa stałe) pre
cyzują zapisy regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały.
Aby ubiegać się o dofinansowanie należy legitymować się
tytułem prawnym do nieruchomości (prawo własności, prawo
użytkowania wieczystego, ograniczone prawo rzeczowe, trwa
ły zarząd, stosunek zobowiązaniowy lub posiadanie samoistne
nieruchomości. W przypadkach innego prawa niż własność be
neficjent powinien posiadać i przedłożyć zgodę właściciela/
współwłaściciela budynku. Dotacja może być udzielona tylko
jeden raz na przedsięwzięcie realizowane w danym budynku
i jest udzielana wyłącznie na dofinansowanie niezbędnych kosz
tów realizacji przedsięwzięcia (kosztów kwalifikowanych): koszt
demontażu palenisk węglowych, koszt zakupu i montażu nowe
go źródła ciepła (wyłącznie nowe urządzenia), koszt zakupu i mon
tażu armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu
ogrzewania, w szczególności: rury, zawory, pompy, izolacje
rurociągów, grzejniki, system odprowadzania spalin, itp.
Dotacja nie może być wykorzystana na: pokrycie wydatków
finansowanych przez inne podmioty (zakaz podwójnego finan
sowania), zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwa
łego wyposażenia budynku, refundację wydatków poniesio
nych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej.
Dotacja jest udzielana w przypadku wniosków złożonych:
1) w latach 2017-2018 w wysokości 80% kosztów kwalifiko
wanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł na jeden budynek;
2) od roku 2019 w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych,
jednak nie więcej niż 4.000 zł na jeden budynek. Wnioski moż
na składać w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku
w Urzędzie Miejskim. Można je pobrać ze strony internetowej
Miasta Puszczykowa lub osobiście w budynku Urzędu Miejskie
go. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywa
ne będą według kolejności zgłoszeń.

U chylona uchw ała
Październikowe głosowanie nad tą uchwałą odbyło się drugi
raz, ponieważ pierwszą uchwałę z marcowej sesji uchyliła Re
gionalna Izba Obrachunkowa. Od tej decyzji do Wojewódzkie
go Sądu Administracyjnego, odwołało się Miasto. 28 września
WSA oddalił skargę.
W uzasadnieniu uchylenia uchwały RIO, jako główny powód
wskazała fakt, że Miasto w Regulaminie udzielania dotacji posta
nowiło wykluczyć z możliwości ubiegania się o dotacje takie pod
mioty jak wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębior
ców, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi
lub powiatowymi osobami prawnymi. Zdaniem RIO„Prawo
ochrony środowiska", będące podstawą uchwały, nie przyznaje
ECHO PUSZCZYKOWA - listopad 2017

Radzie Miasta kompetencji do ustalania, a tym bardziej ograni
czania kręgu podmiotów, którym taka dotacja przysługuje z mocy
ustawy, w związku z czym Rada Miasta uchwalając te zapisy prze
kroczyła zakres upoważnienia. Zastrzeżenie RIO budziły także
zapisy o zwrocie dotacji oraz karach umownych.
Po rozpatrzeniu odwołania Puszczykowa sędziowie WSA
stwierdzili, że w tej sprawie spór sprowadza się zasadniczo do
dwóch kwestii tj. po pierwsze możliwości zawężenia kręgu
podmiotów, którym może być udzielona dotacja celowa
a wskazanych w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony środowiska, a ponadto możliwości regulowa
nia przez radę gminy sposobu postępowania w przypadku zby
cia budynku przez beneficjentów oraz ustalenia okoliczności
kary umownej.
W uzasadnieniu wyroku WSA napisano: "Rozważając
w pierwszej kolejności kwestię określenia kręgu podmiotów,
którym może być udzielona dotacja celowa wskazać należy, że
w ocenie Sądu rada gminy może ustanawiać dotację celową
z art. 403 ust. 4 p.o.ś. nie tylko dla wszystkich podmiotów
wskazanych w tym przepisie, ale również dla poszczególnych
kategorii tych podmiotów. Nie ma, zatem problemu, by regu
lowana dotacja obejmowała inwestycje realizowane wyłącznie
przez osoby fizyczne. Z przywołanego przepisu wynika zatem,
że to uchwała Rady Gminy określa zasady udzielania dotacji.
Tym samym właściwa Rada Gminy może udzielić dotacji
wszystkim podmiotom wskazanym w tym przepisie, bądź też
kierując się własną polityką w tym zakresie jedynie niektórym
uznając, że pozostałe podmioty określonej pomocy nie wyma
gają. Powyższe stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie
w dotychczasowym orzecznictwie."
Sąd podkreśla też, że organ stanowiący (Rada Miasta) wyda
jąc uchwałę na zasadzie art 403 ust. 4 p.o.ś. nie może modyfi
kować (zawężać) kategorii potencjalnych beneficjentów dota
cji, jednocześnie dodając, że takie ograniczenie nie miało miej
sca w niniejszej sprawie.
Tym samym sąd przyznał w tej kwestii rację Miastu.
W uzasadnieniu WSA przyznał, więc właściwie rację RIO tylko
w kwestii ustalania zasad zwrotu dotacji i kar umownych. Gdy
by RIO uznała, że tylko te punkty Regulaminu są wadliwe i na
leży je usunąć uchwała weszłaby w życie już w kwietniu. Nieste
ty uchylenie jej w całości spowodowało uruchomienie proce
dury trwającej znacznie dłużej, przez co możliwość powtórne
go procedowania uchwały pojawiła się dopiero podczas paź
dziernikowej sesji (po wyroku WSA z 28 IX br.)

_____________________________________________________
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Podczas październikowej sesji Rady Miasta radni przegłosowali m.in. uchwałę o zasadach udzielania do
tacji na likw idację ogrzewania w ęglowego i zastąpienie go proekologicznymi system am i grzewczym i.
Radni musieli zająć się tą uchwałą po raz drugi, ponieważ pierwszą uchwałę, podjętą podczas marcowej
sesji uchyliła Regionalna Izba Obrachunkowa.

MAMY AMBITNY PROJEKT BUDŻETU
Z Piotrem Łoździnem , skarbnikiem M iasta Pusz
czykowa rozm awia Bogdan Lewicki
» Czy je s t Pan zadowolony z projektu budżetu na
2018 r.?
Z pewnością jest on bardzo ambitny. Jednocześnie trudno
nie być zadowolonym jeśli na inwestycje, w tak małym mieście,
jakim jest Puszczykowo, przeznacza się prawie 22 min zł, 37%
wydatków ogółem, a dochody z tytułu dotacji na inwestycje
wynoszą 8 min zł. Przy czym warto zaznaczyć, że kwota dotacji
nie obejmuje jeszcze bardzo prawdopodobnego dofinansowa
nia na budowę uł. Szpitalnej w wysokości 660 tys. zł.

» Kolejny rok z rzędu zaplanowany został znaczny
w zrost dochodów z tytułu udziału w podatku PIT.
Czy zaplanowana kwota 22,6 min zł, o 19% wyższa
niż w 2016 r., jest realna do realizacji?

SAM ORZĄD

Faktycznie to już trzeci rok, kiedy dochody z PIT-u wykazują
dużą dynamikę. Wpływa na nią zarówno wzrost wynagrodzeń
pracowników etatowych czy dochodów przedsiębiorców, jak
i zwiększenie liczby podatników rozliczających podatek w Pusz
czykowie. Dochody z PIT-u planujemy każdorazowo w oparciu
o szacunek dokonany przez Ministra Finansów. I to, czy docho
dy zrealizujemy zależy od prawidłowości tych szacunków.
Należy jednocześnie podkreślić, że w 2016 r. wskaźnik udzia
łu podatku PIT zapłaconego przez naszych mieszkańców w po
datku PIT w kraju wzrósł prawie o 10%. Oznacza to, że wzrost
naszego udziału w tym podatku jest równie ważną przyczyną
zwiększenia planowanych dochodów z tytułu PIT, jak planowa
ny przez Ministra Finansów wzrost wpływów.

» Projekt budżetu po raz pierwszy od 8 lat zakłada
zwiększenie długu, o kwotę 2,5 min zł. Czy było to
konieczne?
Konieczne nie było, ale w ocenie Burmistrza i mojej, akurat
w przyszłym roku jest uzasadnione. Podjęliśmy taką decyzję
z kilku względów. Przede wszystkim pozyskaliśmy dofinanso
wanie na kilka projektów, z czym wiąże się konieczność zabez
pieczenia środków własnych. Mogliśmy zrobić to bez dodatko
wej emisji obligacji, ale wiązałoby się to z ograniczeniem wy
datków na budowę dróg, które mamy już zaprojektowane lub
projekty są na ukończeniu. Po drugie braliśmy pod uwagę to,
że mieszkańcy mający swoje domy przy ulicach, które w przy-

szłym roku zamierzamy wybudować, mają wiedzę, że doku
mentacje techniczne były zlecone i czekają na ich realizację.
I trzeci powód, może nawet najistotniejszy-w ostatnim czasie
koszt realizacji inwestycji rośnie i nic nie wskazuje na to, aby
ten trend miał się odwrócić. Oznacza to, że istnieje duże praw
dopodobieństwo, a właściwie prawie pewność, że budując te
ulice w przyszłym roku, wybudujemy je znacznie taniej, niż gdy
byśmy mieli je budować je w latach kolejnych.

» A jakie będę koszty tej dodatkowej emisji?
Przy obecnej cenie pieniądza koszty odsetek to ok. 60 tys. zł
rocznie. Uważam, że jest to niewielka cena za pięć nowych ulic
już w 2018 r, na które tak czekają nasi mieszkańcy.

» Budowa ul. Rolnej była planowana do realizacji w
2017 r. i pojawia się ponownie w projekcie budżetu
na rok 2018. Dlaczego?
Budowę ul. Rolnej faktycznie zamierzaliśmy zrealizować
w 2017 r. Jednak cena, jaka została zaoferowana w przetargu,
w którym wystartował tylko jeden wykonawca, prawie 900 tys.
zł, w naszej ocenie była za wysoka. Sądzimy, że ogłaszając prze
targ wydłużając termin wykonania do przyszłego roku, może
my pozyskać oferty tańsze nawet o 200 tys. zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA - 58.500.000 ZŁ
DOCHODY BIEŻĄCE - 45.206.395 ZŁ
WYDATKI BIEŻĄ CE - 36.750.000 ZŁ

DOCHODY MAJĄTKOWE - 9.293.604 ZŁ
WYDATKI MAJĄTKOWE - 21.750.000 ZŁ

Deficyt budżetu Miasta 4.000.000 zł,
zostanie pokryty:
1) przychodami pochodzącymi z wol
nych środków pieniężnych w wysokości
1.500.000 zł
2) przychodami z tytułu emisji obligacji
komunalnych w wysokości 2.500.000 zł.

V
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PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 R.
NAZWA ZADANIA

PLAN

TRANSPORT 1ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Zmiany w stałej organizacji ruchu polegające m.in. na budowie sygnalizacji świetlnych, montażu aktywnych
znaków D6.
Drogi publiczne gminne

110 000

Program: Budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów, w tym: budowa/modernizacja ulic (Rolna,
Krótka, Solskiego, Strażacka, Klasztorna, Świerkowa, Żupańskiego, Pułaskiego, Szpitalna, Nowe Osiedle zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej między Policją a Apteką wraz z budową parkingu).

6 200 000

Pozostała działalność
Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1 800 000
590 000

TURYSTYKA
Ośrodki informacji turystycznej: Aplikacja turystyczna - mobilny przewodnik po mieście.

15 000 I

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budyn
ku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi.

100 000

GOSPODARKA GRUNTAMI 1 NIERUCHOMOŚCIAMI
Modernizacja instalacji c.o. w budynku komunalnym przy ul. Przyszkolnej
Adaptacja na potrzeby Urzędu Miejskiego budynku nastawni.

250 000
10 000

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy miast
25 000
1 000 000

SAMORZĄD

Zakup urządzeń i oprogramowania.
Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne: budowa remizy strażackiej.

380 000 I

RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

300 000 I

OŚWIATA 1WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Zagospodarowanie terenu przy SP2, w tym budowa prostej bieżni lekkoatletycznej i boisk do siatkówki
plażowej.____________________ _________________________________
Modernizacja sali gimnastycznej w SP2 - dokumentacja.

80 000
20 000

GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania
Budowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji.

1 600 000
65 000

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las.
Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego
na Droekoloaiczne).
Oświetlenie ulic, placów i dróg

440 000

Budowa oświetlenia ulic, placów i dróg.

100 000 I

50 000

KULTURA 1 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: Rewitalizacja willi „Mimoza" na cele społeczno-kulturalne.

4 000 000

KULTURA FIZYCZNA
Obiekty Sportowe
Budowa hali widowiskowo-sportowej.
Montaż rolet w hali widowiskowo-sportowej.
Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego w Puszczykowie,
wariant - bieżnia okrężna 200 m.
Zakup dmuchanej bramy startowej.
Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościelnej.

RAZEM
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3 020 000
50 000
1 485 000
10 000
50 000
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ermomodernizacja Urzędu Miejskiego, remonty nawierzchni, budowa remizy strażackiej, nasadzenia
zieleni miejskiej - to najważniejsze inwestycje miejskie realizowane w listopadzie w Puszczykowie.

T

Po zakończeniu budowy hali widowiskowo-sportowej naj
większym placem budowy jest termomodernizacja budynków
Urzędu Miejskiego wraz z ich przebudowę.
W listopadzie w budynku B ekipy wykonawcy rozpoczęły
ostatni etap prac. Zamontowano już okna, wymurowano ściany
wewnętrzne oraz rozprowadzono wszystkie instalacje, łącznie
z montażem grzejników. Przystąpiono także do szlifowania
wszystkich ścian wewnątrz budynku, a na zewnątrz na ocieplo
nych ścianach położono tynki. Zakończyły się już także prace na
stropodachu. Do zakończenia pozostało tylko położenie płytek,
wykładzin podłogowych, wstawienie drzwi i malowanie.
Oczywiście oddanie do użytku budynku B nie zakończy prac.
Ich zakres jest znacznie większy, bo obejmuje także prace w za
bytkowym budynku A (rozpoczną się po przeprowadzce urzęd
ników do wykańczanego obecnie budynku B). Tam oprócz ocie
plenia zostanie przebudowany układ pomieszczeń. Z budynku
A będzie można przejść bezpośrednio do budynku B przez nowy
łącznik. Bardzo ważną częścią prac jest przystosowanie budyn
ków do obsługi osób niepełnosprawnych.
Na koniec na budynku B zostaną zamontowane kolektory in
stalacji fotowoltaicznej, która jest jednym z elementów termomodernizacji. Na te prace Puszczykowo uzyskało dofinansowa
nie w wysokości prawie 650 tys. zł.
Z term om odernizacją obiektu związane były także prace
w tzw. domu nauczyciela przy SP nr 1. W listopadzie wszystkie
prace były już zakończone, a budynek odebrany.

Przy ul. Nadwarciańskiej budowana je st natomiast remiza
strażacka. Na tej budowie prace (stan deweloperski) zostaną
zakończone w przyszłym roku. W budynku będą garażowane
pojazdy puszczykowskich ochotników oraz przechowywane spe
cjalistyczne wyposażenie, którym dysponuje ta jednostka. Remi
za zapewni także zdecydowanie lepsze warunki socjalne.
Drogowcy zakończyli już remont jezdni ul. Kraszewskiego na
odcinku od ul. Nadwarciańskiej do końca zjazdu na Szpitalny Od
dział Ratunkowy (ok. 433 m). Nową nakładkę zyskała także ul.
Nadwarciańska na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Kosynierów
Miłosławskich.
Miasto ogłosiło też nowe przetargi. 24 października br. nastą
piło otwarcie ofert na budowę ulic Rolnej i Krańcowej. Ulicę
Krańcową wykona Zakład Robót Drogowych Marka Dachtery.
Ulica Krańcowa zyska nawierzchnię z kostki typu poz-bruk na
odcinku ok. 260 m oraz chodnik z tej samej nawierzchni. Powsta
ną także miejsca postojowe i zjazdy do posesji.
Przetarg na ul. Rolną trzeba będzie jednak powtórzyć, ponie
waż cena proponowana przez oferenta, była wyższa od kwoty
zabezpieczonej na tę inwestycję w budżecie miasta. W zakres
prac na tej ulicy wchodzi również budowa nowej nawierzchni
z kostki typu poz-bruk (odcinek ok. 300 m) i położenie kanalizacji
deszczowej.
6
listopada br. otwarto także oferty na budowę ulic Strażac
kiej i Solskiego. Obecnie trwa ich weryfikacja. Zakres prac na ul.
Strażackiej obejmuje odcinek ok. 204 m z chodnikiem o szero
kości 2 m oraz położenie kanalizacji deszczowej. Ulica Solskiego
także zyska nową nawierzchnię i chodnik. W miejscach istnieją
cych bram zaprojektowano zjazdy drogowe z kostki typu poz
-bruk.
Ze względów proceduralnych przedłużono z kolei termin skła
dania ofert przetargowych na rewitalizację „Mimozy" oraz bu
dowę boiska lekkoatletycznego Orlik przy SP nr 1. Otwarcie
ofert nastąpi 20 listopada br.
W listopadzie zakończono także nasadzenia zieleni miejskiej.
Wykonawcą tych prac była firma Garden Projekt. W ramach tego
zadania w Puszczykowie m.in. na ul. Poznańskiej, Piaskowej i Li
belta przybyło ponad 150 drzew (szczepione klony dwubarwne,
śliwy wiśniowe, świerki). Oprócz nich wsadzono także kilkaset
krzewów, róż, rozpleńców japońskich, liliowców i płożących ja
łowców. W przyszłym roku prace mają być kontynuowane w in
nych rejonach miasta.

^

f Ściany budynku B zostały ju ż ocieplone, położono na nich tyn\ ki i pomalowano.

_
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Przetarg na budowę ul. Rolnej będzie musiał być powtórzony.

1 Przetarg na budowę ul. Solskiego je s t w trakcie weryfikacji.
V _________________________________________________________________________________________
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MILIONY Z DOFINANSOWAŃ

W

tym roku Puszczykowo otrzym ało dofinansow anie na realizcję hali w idowiskowo-sportowej, termom oderniację i rozbudowę budynków Urzędu M iejskiego oraz budowę zintegrowanego węzła prze
siadkowego. W krótce rozpocznie się rew italizacja w illi „M imoza", nowe oblicze zyska też Zakole W arty,
a potężny zastrzyk pieniędzy z Urzędu M arszałkowskiego wspom oże budwę boiska w ielofunkcyjnego
przy Szkole Podstaw ow ej nr 1.

Rewitalizacja Zakola Warty

że ptaki otrzymają nowe budki lęgowe. W sumie na terenie
Zakola pojawi się 650 sztuk różnego rodzaju domków.
W drugim etapie zostaną m.in. zam ontow ane ławki oraz
utworzone dwie plaże nad rzeką - kamienista i piaszczysta.
Dzięki realizacji projektu „Zakole Warty w Puszczykowie rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym
Poznania" łubiane przez wszystkich mieszkańców Puszczykowa
Zakole będzie nie tylko przyjemnym terenem rekreacji, ale
również, a może nawet przede wszystkim, wyjątkowym miej
scem edukacji ekologicznej, służącym poprawie środowiska
miejskiego.

Anna Polaszczyk

Zintegrowany węzeł przesiadkowy

Miasto Puszczykowo otrzymało dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
Działanie 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego, na re
witalizację terenu Zakola, w wysokości 1.318.903 zł (przy cał
kowitym koszcie 1.551.651 zł). Realizacja projektu „Zakole
Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim
Obszarze Funkcjonalnym Poznania", zaplanowana na pierwsze
półrocze przyszłego roku, przewiduje wzmocnienie potencjału
ekologicznego tego wyjątkowego terenu naszego miasta, przy
jednoczesnej ochronie przed degradacją i utratą walorów przy

Projekt „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowe

rodniczych. Przedsięwzięcie dotyczy głównie zieleni miejskiej

go Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ra

i przyczyni się do osłabienia zjawiska tak zwanej miejskiej wy

mach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

spy ciepła, poprawi możliwości przewietrzania miasta i uzupeł

na lata 2014-2020, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii nisko-

nienia zasobów wody podziemnej w drodze infiltracji oraz
wpłynie pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicz

emisyjnych, w tym m obilność miejska", Poddziałanie 3.3.3

nej, a także przyczyni się do odfiltrowywania wody, pochodzą

ska w ramach ZIT dla MOF Poznania" jest już w pewnym zakre

cej z rozlewiska rzeki Warty. Ponadto, projekt osłabi proces

sie wykonany. Jednak ze względu na oszczędności uzyskane

„Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miej

redukcji nadbrzeża rzeki Warty i ustabilizuje jej linię brzegową.

podczas realizacji tego zadania Miasto wystąpiło do Urzędu

W pierwszym etapie zostaną zrealizowane nasadzenia roślin

Marszałkowskiego o możliwość przesunięcia pieniędzy na uzu

naturalnie występujących na istniejącym siedlisku przy jedno

pełnienie projektu o dodatkowe elementy. Chodzi o montaż

czesnym usunięciu obcych gatunków szczególnie inwazyjnych

31 wiat przystankowych typu RETRO na wszystkich przystan

(przede wszystkim nawłoci kanadyjskiej), zagrażających rodzi

kach autobusowych naszego miasta (pierwotnie mowa była

mej florze Zakola. Ważnym punktem jest również założenie łąki

o 24) oraz montaż 2 tablic multimedialnych, na których on-line

kwietnej dla owadów zapylających. Powszechnie wiadomo, że

będzie podawany czas odjazdu autobusów z przystanku. Uzy

zjawisko wymierania pszczołowatych je st z roku na rok coraz

skaniu informacji na temat komunikacji publicznej służyć też

większe i coraz mocniej wpływa również na nasze życie. Pro

będą 2 infokioski wchodzące w zakres tego zadania. Na tych

blemem jest przede wszystkim chemia stosowana w rolnictwie

urządzeniach w będą prezentowane schematy połączeń komu

i ogrodach, ale także uprawa roślin ubogich w nektar oraz brak

nikacyjnych, rozkłady jazdy oraz możliwości dojazdu do po

miejsc do zakładania gniazd. Dlatego wokół puszczykowskiej
łąki zostaną rozmieszczone specjalne domki dla owadów. Tak

szczególnych miejsc w Puszczykowie i całej aglomeracji po
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pozwolą zwiększyć funkcjonalność instalowanego oprogramo

łeczno-kulturalne” je st obecnie największym projektem, na

wania o aplikację informującą o aktualnej lokalizacji autobusów

który miasto uzyskało wsparcie finansowe. Całkowity budżet

lokalnego transportu publicznego. Przewidziano, że dostęp do

przywrócenia „Mimozy"do świetności sięga 4 min zł, z czego

aplikacji będzie możliwy nie tylko poprzez zainstalowane info-

3,4 min zł pochodzić będzie z dotacji w ramach Wielkopolskie

kioski, ale również ogólnodostępny Internet.

go Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, działanie 4.4

Dotychczas w ramach projektu wykonano parking typu Par-

„Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa na

k&Ride z 22 miejscami postojowymi w ciągu ulicy Dworcowej

turalnego i kulturowego", poddziałania 4.4.3 „Zachowanie,

oraz parking Bike&Ride z 40 miejscami postojowymi w bezpo

ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kul

średnim sąsiedztwie dworca w Puszczykówku. Ma to zachęcać

turowego w ramach ZIT dla MOF Poznania".

m ieszkańców dojeżdżających do Poznania do skorzystania

Sukces, jakim zakończyły sie starania o uzyskanie dofinanso

z transportu kolejowego. Po zakończeniu modernizacji linii ko

wania, jest także wielkim sukcesem mieszkańców, którzy czyn

lejowej Poznań - Czempiń oraz zwiększeniu liczby połączeń,

nie włączyli się w te działania - zebrali setki podpisów popiera

ten rodzaj komunikacji będzie z pewnością najbardziej atrak

jących tę inwestycję, które zostały dołączone do wniosku i z pew

cyjnym sposobem szybkiego dojazdu do centrum Poznania.
Zaprojektowane rozwiązania mają umożliwić mieszkańcom

nością przyczyniły się do uzyskania pozytywnej decyzji Stowa
rzyszenia Metropolia Poznań oraz Urzędu Marszałkowskiego.

wygodne dotarcie do dworca w Puszczykówku - samochodem,

Tak wysoki koszt rewitalizacji wynika, m.in. z tego, że jest to

rowerem lub pieszo i kontynuowanie podróży pociągiem. W celu

obiekt zabytkowy. W zleconej przez Urząd Miejski dokumenta

ułatwienia dojazdu do dworca rowerem, wzdłuż ul. 3 Maja od

cji projektowej założono odtworzenie historycznego charakte

granicy miasta do wysokości likwidowanego przejazdu kolejo

ru budynku wraz z jego przeznaczeniem na cele użyteczności

wego, powstała droga rowerowa o długości 524 m. Dalsza

publicznej. Całość prac została uzgodniona z konserwatorem
zabytków.

jazda - do dworca Puszczykówko - odbywać się będzie ul. Mo
niuszki lub planowaną przez PKP drogą serwisową wzdłuż linii
kolejowej.

Rewitalizacja obiektu będzie polegać nie tylko na realizacji

Należy zauważyć, że projekt w pisuje się w prowadzoną

scem integrującym lokalną społeczność, które pozostanie w ge

przez miasto politykę promocji komunikacji publicznej, której

stii Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury. W odnowio

częścią było wprowadzenie bezpłatnej komunikacji autobuso

nych pomieszczeniach organizowane będą spotkania kultural

wej - utworzona linia dowozi mieszkańców właśnie w rejon

ne i warsztaty artystyczne. Swoje miejsce znajdą tu również

dworca w Puszczykówku.

aktywnie działające w naszym mieście organizacje pozarządo

Całkowity koszt projektu, którego realizację przewidziano
na rok 2017 wynosi 1 233 101 zł. Z budżetu Puszczykowa po
chodzić będzie jednak tylko 184 965 zł, pozostałe 1 048 136 zł
to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Roz
woju Regionalnego.

we, a centrum edukacji ekologicznej Ekolnfo, będzie mogło
rozwinąć swoją działalność.
Członkowie komisji opiniującej wniosek stwierdzili, że prace
konserwatorskie, restauratorskie, rewitalizacyjne pozwolą za
chować dla przyszłych pokoleń, udostępnić dla zwiedzających
i nadać nowe funkcje nieużytkowanemu obiektowi zabytkowe

Rewitalizacja willi „Mimoza"

mu, co nosi znamiona zachowania dziedzictwa kulturowego.
Realizacja projektu wzmocni aktywność kulturalną mieszkań
ców i może być również atrakcją turystyczną.

Budowa boiska wielofunkcyjnego
Kolejny wniosek, który zyskał akceptację dotyczy budowy
obiektu lekkoatletycznego, w którego skład wchodzą:
-4-torow a bieżnia o długości 200 m i prosta o długości 80
m z nawierzchnią z poliuretanu (wraz z jej podbudową),
- skocznia do skoku w dal z rozbiegiem o długości 40 m,
- rzutnia do pchnięcia kulą wraz z sektorem rzutów o długo
ści 20 m,
- boisko 50x25 m ze sztuczną nawierzchnią z syntetycznej
trawy piłkarskiej (między bieżniami),
- piłkochwyty,
-w y k o n a n ie nawierzchni utw ardzonej ciągów pieszych
i miejsca pod trybuny,
ELEWACJA WSCHODNIA - FRONTOWA

- montaż lamp oświetleniowych.
Obiekt będzie zrealizowany w standardzie treningowym,

Fundusze
Europejskie

i

P r o g r a m R e g io n a ln y

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
w ie l k o p o l s k ie g o

Unia Europejska
. . _
,
E u r o p e js k i F u n d u s z
R o z w o ju R e g io n a ln e g o

z pełnym dostosowaniem do wytycznych PZLA dla tego typu
obiektów. Planuje się na nim organizować treningi dla dzieci
i młodzieży, w podstawowych dyscyplinach: biegi (w tym plot
karskie), skok w dal, pchnięcie kulą.

Informacja z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dofi
Fundusze
Europejskie

nansowania na „Rewitalizację willi „Mimoza" na cele społeczno
-kulturalne" dotarła do Urzędu Miejskiego 12 września, br.

%

P ro g ra m R e g io n a ln y

Unia Europejska
E u r o p e js k i F u n d u s z
R o z w o ju R e g io n a ln e g o

Dofinansowanie „Rewitalizacji wilii „Mimoza" na cele spo
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SAMORZĄD

prac remontowych - w jej wyniku „Mimoza" stanie się miej

H )

MALTA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

d 23 do 30 września br. uczestniczyliśmy w kursie języko

wsiedliśmy na statek. Rejs trwał około 90 minut. O 16 byliśmy

wym na Malcie. W sobotę o godz. 14:30 zebraliśmy się

na miejskiej plaży, gdzie spędziliśmy około 2 godzin. O 18 byli

przed szkołę. Wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani, nieste

śmy u rodzin. Trzeci dzień był najbardziej upragniony. Po zaję

ty pogoda nam nie sprzyjała - padało. Około godziny 15 wyje

ciach pojechaliśmy do portu, z którego popłynęliśmy na wyspę

O

chaliśmy, przed nami 3 godzinna jazda do Warszawy na lotni

Comino, opalaliśmy się, pływaliśmy, było cudownie. Byliśmy

sko. Droga szybko nam zleciała. Około godz. 18 byliśmy na

wykończeni tym dniem, niektórzy posnęli w autobusie w dro

lotnisku, na którym pani przewodnik wyjaśniła nam jak będzie

dze do rodzin.

wyglądać cała wycieczka. Po odprawie mieliśmy czas dla siebie,

Czwartego dnia po zajęciach udaliśmy się w stronę akwa

ponieważ sam olot startował o godz. 22:30. Rozmawialiśmy,

rium, gdzie pożartowaliśmy, kupiliśmy pamiątki i porobiliśmy

zastanawialiśmy się, co nas czeka na Malcie, dla zabicia czasu

zdjęcia. Później skierowaliśmy się w stronę rynku, gdzie mieli

opowiadaliśmy żarty. Wreszcie godzina 22:30, w końcu wylatu

śmy czas na kupienie pamiątek. Około 18 byliśmy u rodzin. Pią

jemy. Lecieliśmy około 3 godzin, żeby czas nam płynął graliśmy

ty dzień był ostatnim dniem nauki. Po skończonych zajęciach

w karty, rozmawialiśmy, itp. Gdy wyszliśmy z samolotu czekały

dostaliśmy certyfikaty poświadczające odbycie kursu języko

na nas autobusy, które zawiozły nas do rodzin. Następnego

wego. Około 13 byliśmy w stolicy Malty Valletcie, weszliśmy na

dnia o godz. 10:30 mieliśmy zbiórkę pod naszą tymczasową

punkt widokowy, z którego widać było niemal połowę wyspy.

szkołą „Link". Niestety padał deszcz. Pojechaliśmy do Valetty,

Około 18 byliśmy u rodzin. Ostatni dzień na Malcie. O godzinie

która jest stolicą Malty. Niestety znowu zastał nas deszcz, żeby

10 mieliśmy zbiórkę przed szkołą „Link", skąd udaliśmy się w stro

się rozweselić śpiewaliśmy z panem Bartkiem „Orki z Majorki".

nę sklepu, gdzie mieliśmy czas wolny. O godzinie 13 „dopako-

W końcu o godz. 14 wyszło słońce, więc pojechaliśmy do nasze

wywaliśmy się" u rodzin, skąd miały nas zabrać autobusy na

go miasta, w którym mieliśmy czas wolny. Później skierowali

lotnisko. Lot mieliśmy zaplanowany na godz. 18:30. W Warsza

śmy się na miejską plażę, gdzie miło spędziliśmy 2 godziny.

wie wylądowaliśmy około 22:30 i wyruszyliśmy w stronę Pusz
czykowa.

Późnym popołudniem byliśmy z powrotem u „naszych" rodzin.
Na drugi dzień, o godz. 9. rozpoczęliśmy naukę. Czekały nas

To była fantastyczna wycieczka, wszyscy dziękujemy pani

testy, które decydowały o przydziale do odpowiednich grup,

Magdzie, pani Agacie, pani Lucynie i panu Bartkowi, mamy na

w których mieliśmy się uczyć języka angielskiego. Około 12 wy

dzieję, źe będzie więcej takich przygód.

szliśmy do sklepów. Mieliśmy około 45 minut, żeby coś zjeść.
O 14 czekał na nas autobus, który zawiózł nas do portu, gdzie

___________________________ Agata Filipek SP nr 1, kl. 7c.

WIZYTA PSZCZELARZA
We wtorek, 24 października w oddziale przedszkolnym SP
nr 1 pojawił się niezwykły gość. Był to pan pszczelarz, a pry
watnie dziadek Jonasza - jednego z dzieci z klasy Oa. Opo
wiedział dzieciom o swojej pracy, o tym, jakie ważne zadanie
i rolę mają pszczoły w ulu. Kim są robotnice, kim trutnie i po
co w ulu potrzebna jest królowa? Dzieci dowiedziały się tak
że jak powstaje miód? Pan pszczelarz zabrał ze sobą swój
strój, który jest mu potrzebny w pracy, dzieci mogły go przy
mierzyć. Pokazał wszystkim, jak wyglądają ule i gdzie tworzą
się plastry pysznego i łubianego przez wszystkie dzieci mio
du. Na koniec było to, co wszystkie niedźwiadki i misie lubią
najbardziej, czyli sama degustacja smakowitego miodku.
Dzieci oblizywały się jak Kubuś Puchatek, smakując ten zło
cisty przysmak. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i opo
wiedzenie o swojej pracy i pasji. Życzymy samych sukcesów
i owocnych zbiorów w następnym sezonie.

V.
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JESTEŚMY JUZ UCZNIAMI

zień 27 października 2017 roku był bardzo ważnym i szcze

D

ki". Po kilku dniach pierwszoklasiści zostali przyjęci do braci

gólnym dniem dla najmłodszych uczniów SP nr 1. Odbyła

uczniowskiej przez swoich starszych kolegów i koleżanki z klas

się wtedy uroczystość przyjęcia do grona uczniów najmłod

drugich i trzecich, od których otrzymali teczki ze znaczkiem

szych koleżanek i kolegów w szkole. Obietnicę bycia dobrym

swojej klasy. Najmłodsi uczniowie dostali również prezent od

uczniem złożyły dzieci z klasy 1 a oraz 1 b. Nad wszystkim czu

Rady Rodziców - były to czapki z logo szkoły. Pierwszakom gra

wały wychowawczynie obu klas - pani Mirosława Przybylska

tulujemy wejścia w poczet uczniowskiej społeczności Szkoły

oraz pani Beata Markowska i pani Dominika Musiał. W uroczy

Podstawowej nr 1 imienia Adama Mickiewicza w Puszczykowie

stości pasowania uczestniczyli rodzice, dyrekcja szkoły i pan

oraz życzymy samych radosnych chwil spędzanych w szkole,

Burmistrz. Klasa 1a otrzymała nazwę „Sowy", a klasa 1b „Kot

wielu sukcesów i wspaniałych wyników w nauce.

______________________________________ Agnieszka Sibilak

ŚWIĘTOWALI DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci
z Bajek. Z tej okazji SP nr 1 postanowiła również świętować,
a miało to miejsce w środę, 8 listopada. W tym dniu uczniowie
klas O-III przyszli do szkoły przebrani za swoich ulubionych bo
haterów z bajek. Po szkolnych korytarza biegał ze swym ko
szyczkiem pełnym smakołyków Czerwony Kapturek, dumnie
i odważnie kroczył Kot w butach, czy wzbijał się w powietrze,
by ratować przed złem Spiderman. Była również Myszka Minnie, Vaiana, Królewna Śnieżka, a nawet bałwanek Olaf z Krainy
Lodu i jeszcze wiele, wiele innych przepięknych postaci. Samo
rząd szkolny pod kierunkiem pani Pauliny Stryczyńskiej oraz
pani Mileny Taratajcio ogłosił konkurs na najciekawsze i samo
dzielnie wykonane przebranie, a w skład jury weszła pani dy
rektor Ewa Budzyńska oraz pani bibliotekarka Ewa Sturzbecher. Komisja miała niełatwy orzech do zgryzienia, wybrać ten
jed en oryginalny i pom ysłowy strój. Decyzją jury wszyscy
uczestnicy konkursu zostali zwycięzcami, za co podziękowano
im ogromnymi brawami, za świetne pomysły i zaangażowanie.
Serdecznie dziękujemy za ten bajkowy dzień, bo bajki są cu

OŚWIATA

P

downym lekiem na każde zło, a dzięki nim możemy się wiele
nauczyć i wiele zrozumieć.

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

Agnieszka Sibilak

EUROPEJSKI DZIEŃ PRZYWRACANIA CZYNNOŚCI SERCA
/ ' października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania
O Czynności Serca. Tego dnia uczniowie ze SP nr 2 wzięli
udział w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscy
tacji k rą że n io w o -o d d e ch o w e j przez jak największą liczbę
osób. Akcja ta organizowana jest co roku w ramach programu
Ratujemy i Uczymy Ratować prowadzonego przez Fundację
WOŚP. Przez pół godziny prawie stu uczniów prowadziło re
suscytację krążeniowo-oddechową na 8, posiadanych przez
szkołę, fantom ach. Celem akcji je st w spólne prom owanie
w całej Polsce nauki pierwszej pomocy. To bardzo ważne, żeby
dzieci znały zasady udzielania pierwszej pomocy i umiały wyko
rzystać je w praktyce.
, ,

I

__________________________

Katarzyna Noculak-Sztucka
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
listopada w SP nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich odbyła się akademia z okazji 99. rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Uroczystość przygotowały klasy 3c, 3d
i 3e, a rozpoczęły ją wchodząc dostojnym Polonezem. Podczas
akademii nie zabrakło historycznej inscenizacji słowno-muzycz
nej oraz muzyczno-ruchowej. Uczniowie podczas tygodnia po
przedzającego obchody Dnia Niepodległości przygotowywali
Flagę polski, która w sumie osiągnęła długość 8 metrów. Całość
zakończyła piosenka pt. „Kocham Cię Polsko", śpiewana przez
wszystkich uczestników spotkania, a sala zmieniła się w biało
-czerwone barwy z balonów.
Klasy starsze natomiast pokazywały na czym polega „co
dzienny" patriotyzm. W szkole zostały rozwieszone hasła pro
mujące wartości patriotyczne n p .: „Lubięjęzyk polski-jestem

uFundowane przez Radę Rodziców rogale marcińskie. Laureaci

patriotą", „Zbieram rodzinne pam iątki-jestem patriotą", „Ka
suję bilet w autobusie -je ste m patriotą", „Pomagam innym -

akcji odbył się również poranek pieśni patriotycznej. Trzeba

je ste m patriotą", „Umiem p r z e p r o s ić - je s t e m patriotą".

było usłyszeć gromkie „My, Pierwsza brygada", „Rotę", „Białe

W szystkie klasy wzięły udział w konkursie na dekorację sali

róże" czy „Przybyli ułani pod okienko" w w ykonaniu 350

lekcyjnej, ogłoszonym przez Samorząd Szkolny. Finał przeszedł

uczniów... Takich obchodów Święta Niepodległości się nie za

nasze najśmielsze oczekiwania!!! Jeszcze nigdy nie mieliśmy

pomina!!!

II i III miejsca otrzymali natomiast smycze i długopisy. Na Finał

tak Fantastycznie udekorowanej szkoły! Laureatami I miejsca
okazali się uczniowie klasy 5a i 7a, którzy w nagrodę dostali

^

_____

Aleksandra Lewandowska,
Beata Adamczyk-Durczewska, Maciej Kubacki

DRUGI RAJD KLUBU WŁÓCZYKIJA

W

Szkole Podstawowej nr 2 działa Klub Włóczykija - kółko
turystyczne dla klas trzecich, którego opiekunkami są

Pani Katarzyna Marcinkowska i Pani Sławomira Woźniak. Kółko
łączy w sobie ideę integracji, zdrowego trybu życia oraz pozna
wania walorów przyrodniczo-historycznych naszej małej ojczy
zny. W sobotę 4 listopada uczniowie spakowali plecaki, włoży
li wygodne b u ty -i wyruszyli na kolejną pieszą włóczęgę przez
Wielkopolski Park Narodowy. Głównym celem wędrówki było
oddanie hołdu polskim kosynierom poległym w bitwie z woj
skiem pruskim na polach Puszczykowa Starego w 1848 roku.
Uczniowie zapalili znicze na ich zbiorowych mogiłach znajdują
cych się w lesie, które uporządkowali, a o które przez wiele lat
dbali powstańcy wielkopolscy. Obecnie pieczę nad grobami
sprawuje Dyrekcja WPN oraz puszczykowscy harcerze. Pogoda
dopisała, więc po krótkiej lekcji historii wędrowcy wyruszyli
dalej czerwonym szlakiem. Łącznie pokonali prawie 12 kilome

skach, znaleźli też oryginalne grzyby dzieżki pomarańczowej,

trów. Po drodze dowiedzieli się m.in. jak odżywia się las, mieli

wyglądające jak rozrzucone na ziemi kawałki skórki pomarań

okazję zobaczyć dawne pojniki, posłuchać opowieści o more

czowej. Wrażeń nie zabrakło. Kolejny rajd już wkrótce.

nach, obserw ow ać życie mrówek w dużych leśnych mrowi

_________________________________ — Sławomira Woźniak

f ---------------------------------------------------------------------PASOWANIE NA UCZNIA

16 października 2017r. odbyło się uroczyste pasowanie
na ucznia. Uczniowie klas 1a i 1 b wraz z rodzicami obej
rzeli część artystyczną, która została przygotowana dla
młodszych kolegów i koleżanek przez klasę 3b i Marię
Tomalak. Następnie dyrektor Beata Cierzniak wielkim
ołówkiem dokonała pasowania na ucznia. Po uroczy
stości dzieci wraz z wychowawczyniami stanęły do pa
m iątkow ego zdjęcia. O trzym ały rów nież dyplomy
i upominki.

Joanna Ruszyńska

V_____________________________________________
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OGOLN OPOLSKI SEJMIK KLUBÓW OLIMPIJCZYKA
październiku br. Puszczykowski Klub Olimpijczyka działa
jący przy SP nr 2 uczestniczył w obradach XVI Ogólnopol
skiego Sejmiku Klubów Olimpijczyka, Szkół im. Polskich Olim
pijczyków oraz Rad Regionalnych PKOl. Zorganizowały go:
Polski Komitet Olimpijski oraz obchodzącyjubileusz 35-lecia
istnienia Szkolny Klub Sportowy „JANTAR" w Racocie. W sejmi
ku uczestniczyło ok. 110 osób z 25 Klubów Olim pijczyka,
7 Szkół im. Polskich Olimpijczyków oraz pięciu Rad Olimpijskich
z ośmiu województw. Sejmik otworzył prezes PKOL Andrzej
Kraśnicki, podkreślając ważną rolę klubów olimpijczyka i szkół
w promowaniu idei olimpijskiej. Poszczególne Kluby i szkoły
przedstawiły swoja działalność. Drugiego dnia uczestnicy prze
nieśli się do Racotu, gdzie m.in. zwiedzili tamtejszą Stadninę
Koni. Spotkali się też z uczniami - uczestnikami wyjazdów na
igrzyska olimpijskie oraz zwiedzili szkołę. Sejmikowi towarzy
szyła wystawa fotografii z okazji 25. rocznicy wyjazdu racockiej
młodzieży na pierwsze igrzyska do Barcelony 1992. Z tej okazji
uczestnicy tamtej wyprawy spotkali się z medalistami olimpij
skimi - Dariuszem Coździakiem, Marianem Sypniewskim i Kaje
tanem Broniewskim. Z kolei na terenie racockiego gimnazjum

W

można było obejrzeć wystawę zdjęć autorstwa Macieja Hupy
z Częstochowy, wykonanych podczas igrzysk w Rio de Janeiro.
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie. Dzięki zdobytej
wiedzy, wymianie informacji i doświadczeń będziemy mogli
jeszcze lepiej realizować swoje cele oraz promować ideę olim
pijską w naszym mieście.

Izabela Kasprzyk, Kamila Piechowiak-Marcinkowska

SPOTKANIE Z UŁANEM

bli i pozorników.

OŚWIATA

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości
uczniowie klas trzecich ze SP nr 2 zaprosili swoich
młodszych kolegów na spotkanie z Marcinem Paetzem
- przedstawicielem Ochotniczego Reprezentacyjnego
Oddziału Ułanów Miasta Poznania w barwach 15. Pułku
Ułanów Poznańskich. Pan Marcin każdego roku organi
zuje dla uczniów ciekawe prezentacje związane z tra
dycją 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Tym razem ,
w ułańskim m undurze i rogatyw ce, zaprezentow ał
dzieciom umiejętności jeździeckie z użyciem lancy, sza-

Sławomira Woźniak

r NAJLEPSZY START W NOWY DZIEŃ
8 listopada uczniowie klas 0-3 SP nr 2 już po raz siódmy
uczestniczyli w akcji „Śniadanie daje moc!" Śniadanie to
najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają
energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji
i mają siłę do zabawy. Dzieci wspólnie przygotowywały
kolorow e kanapki, sałatki, koktajle, soki, d esery.
Wszystko w oparciu o zasady zdrowego odżywiania
w oparciu o hasło: „Jesteś tym, co jesz!". Do zobaczenia
za rok!

Izabela Kasprzyk, Aleksandra Lewandowska

NAPISZ LIST-ZM IEŃ CZYJEŚ ŻYCIE
grudnia br. (piątek) po raz kolejny włączymy się w między
narodową akcję pisania listów w obronie ludzi, których pra
wa są łam ane. M araton Pisania Listów pow stał w Polsce
w 2001 roku i urósł do rangi największego na świecie wydarze
nia w obronie praw człowieka - w zeszłym roku podjęto 4,6
min akcji, w samej Polsce napisano ponad 356 000 listów,
a w działania w kraju zaangażowało się blisko 100 000 osób.
Dzięki tej akcji bohaterowie maratonów z ubiegłych lat otrzy
mali upragnioną wolność! Należą do nich m. in. Aleś Białacki aktywista polityczny z Ukrainy, Chelsea Manning - która ujaw
niła nieprawidłowości w amerykańskiej armii czy Yorm Bhopa
-aktyw istka z Kambodży, która przeciwstawiła się masowym
wysiedleniom społeczności Boeung Kak Lakę. W tym roku bę

8
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dziemy bronić społeczność ruchu Milpah z Hondurasu (bronią
swojej ziemi przed koncernami energetycznymi), Clovisa Razafimalala z Madagaskaru, który przeciwstawia się degeneracji
lasów deszczowych, Ni Yulan z Chin - broniącej praw lokator
skich; pobitej przez ludzi wynajętych przez d ew eloperów -jest
w tej chwili osobą niepełnosprawną ruchowo.

Jeśli chcesz poznać innych bohaterów i zmienić życie tych,
którzy są prześladowani za to, że bronią swoich praw lub
praw innych ludzi - przyjdź do nas, do Szkoły Podstawowej
nr 2 w Puszczykowie, przy ul. Kasprowicza 1 w dniu 8 grud
nia br. (piątek) w godzinach od 15.30 do 19.30 i po prostu
napisz list! Czekamy właśnie na Ciebie!
_____________________________________________ Maciej Kubacki
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DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W JEDYNCE

roczystym apelem uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej

U

gotowany wcześniej pieśń, oczywiście także o tematyce patrio

Polskę. W przeddzień rocznicy wszyscy uczniowie przyszli do

cą symboliki narodowej, a sądząc po trafnych odpowiedziach

szkoły w galowych strojach z patriotycznymi akcentami. Pod

w „Jedynce” wszyscy, nawet najmłodsi uczniowie dużo wiedzą

czas apelu każda z klas zaprezentowała swoim koleżankom i ko

o naszych symbolach narodowych oraz dlaczego, w tym dniu

legom specjalny program artystyczny. Wszyscy wysłuchali więc

powinniśmy w ywieszać na naszych domach biało-czerwone

patriotycznych wierszy o naszych symbolach narodowych, mar

flagi.

szałku Piłsudskim, Ojczyźnie. Każda z klas odśpiewała też przy

__________________________________________________________

nr 1 uczcili 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez

tycznej. Apel był także okazją do wykazania się wiedzą dotyczą

1^

W

red

ROZWIJAMY ZMYSŁY W CZARODZIEJSKIM ZAMKU!
Przedszkolu Publicznym Czarodziejski Zamek w Puszczy

gazety, kasztany, żołędzie, patyczki, kamienie, suche kwiaty,

kowie prowadzimy zajęcia rozwijające z elementami in

piasek, glina, woda, muszelki.

tegracji sensorycznej, podczas których dzieci doskonalą swoje

O Dając dziecku szansę, aby mogło samo podjąć działania

zmysły. Wszystkie narządy zmysłów muszą nauczyć się działać

i być samodzielne - nie wyręczając go, wykazując cierpliwość

harmonijnie, aby dzieci mogły osiągnąć poziom pełnej integra

i wyrozumiałość, ale jednocześnie czuwając nad jego bezpie

cji sensorycznej oraz prawidłowo zdobywać informacje o ota

czeństwem.

czającym je świecie. Pamiętając, iż mózg najlepiej uczy się w ru
chu, poprzez dośw iadczanie i w atm osferze bezstresow ej,

O Nie organizując dziecku całego czasu wolnego i doceniając

w naszym przedszkolu wpieramy rozwój integracji sensorycz

zalety swobodnej zabawy oraz eksperymentowania - dziecko
instynktownie rozpoznaje, jakie bodźce są mu aktualnie po

nej poprzez stosowanie poniższych zasad:

trzebne do prawidłowego, harmonijnego rozwoju.

O Zachęcając dzieci do udziału w zabawach ruchowych an

W spieranie prawidłowego rozwoju integracji zmysłowej

gażujących układ przedsionkowy, wspomagających prawidło

może odgrywać ważną funkcję profilaktyczną i stymulującą

wą integrację zmysłową i równocześnie usprawniających pracę

całościowy rozwój naszych dzieci. Zajęcia, które prowadzimy

kory mózgowej ( np. podskoki, turlanie, wspinanie, pajace, si
łowa n ki).

w formie zabawy sprawiają, iż dzieci w sposób radosny i kre

O Proponując wykorzystanie w zabawie różnorodnych, cza
sami niestandardowych materiałów, przyborów i pomocy, któ
re nie tylko wzbogacą wyobraźnię dziecka, ale również pomo
gą rozwinąć układ czuciowy. Mogą to być drewniane łyżki, ka
wałki tkanin o różnorodnych fakturach, wata, piórka, folia,

atywny spędzają czas, a te z lekkimi deficytami mają szansę
wzmocnienia swej bazy sensomotorycznej.
Serdecznie zapraszamy na przygody sensoryczne do Przed
szkola Publicznego Czarodziejski Zamek!
Więcej informacji pod numerem telefonu 666-335-330.

__________________________________________

--------------------------- ( KIERMASZ ŚWIĄTECZNY W JEDYNCE

Aleksandra Kilian

) ---------------------------

Rada R od zicó w o raz u czn io w ie S zko ły P o dstaw o w ej nr 1 w P uszczykow ie,
se rd e cz n ie zap raszają w szy stk ich m ieszkań có w P uszczyko w a na K ie rm asz Św iąteczny,
k tó ry ro zp o czn ie się 1 g ru d n ia b.r. o g o d z in ie 16:00 w gm achu Szkoły.
W programie: wspólne kolędowanie; możliwość zakupienia rękodzieł (kartek, ozdób, worków, prezentów świątecznych itd.);
możliwość degustacji i zakupu świątecznych wyrobów cukierniczych oraz przetworów; możliwość spędzenia miłych chwil przy
kubku gorącej kawy, herbaty lub gorącej czekolady w Świątecznej Kawiarence.

V
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MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY

spólne św iętow anie Dnia Niepodległości stało się już
w Puszczykowie tradycję. 11 listopada wielu mieszkań
ców naszego miasta uczestniczyło we mszy św. koncelebrowa
nej przez puszczykowskich księży i odprawionej w intencji Oj
czyzny w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. Uroczy
stość mszy podkreślały poczty sztandarowe puszczykowskich
szkół, Rady Miasta Puszczykowa, Mosińsko-Puszczykowskiego

W

@

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i Polskiego Związku Emery
tów, Rencistów i Inwalidów.
Po mszy św. bardzo wielu mieszkańców skorzystało z za
proszenia o. Marka Smyka, proboszcza parafii pw. św. Józefa
i zeszło do sali im. Jana Pawła II, gdzie czekały na nich tradycyj
ne rogale świętomarcińskie i kawa. A potem oczywiście, także
już tradycyjne, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

ZŁOTA JESIEŃ U EMERYTÓW I RENCISTÓW

zy ktoś ma sposób na spowolnienie upływającego czasu?
Dla organizatorów wszelakich imprez przeznaczonych dla
naszych seniorów, spotkań integracyjnych, wyjazdów rehabili
tacyjnych, kulturalnych czy krajoznawczych, jakikolwiek sposób
bardzo by się przydał. Wydarzenie goni tu kolejne.
4
października br. odbyło się spotkanie z farmaceutę, mgr
Dominikiem Leśniewskim pt. „Profilaktyka i postępowanie
w okresie zwiększonej zachorowalności na grypę". O zaintere
sowaniu tematem świadczyła duża frekwencja. Bardzo eduka
cyjny wykład, szczególnie dla osób starszych.
11 października br. 50-osobowa grupa seniorów obejrzała
musical „NINĘ". Musical inspirowany filmami Felliniego: „Osiem
i pół", „Miasto kobiet" i „Casanova", a poniekąd także biografię
samego Felliniego.
8 listopada br. w sali JP II przy kościele pw. św. Józefa
w Puszczykówku miało miejsce spotkanie z okazji Międzynaro
dowego Dnia Seniora. W spotkaniu uczestniczyło około 130
seniorów zrzeszonych i niezrzeszonych w Oddziale Rejonowym
PZERil w Puszczykowie. Takiej wysokiej frekwencji z tej okazji
jeszcze nigdy nie było. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele
Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Andrzejem Balcerkiem, kie
rownik MOPS-u - K. Majewski, nasi sponsorzy i inni, zaprzyjaź
nieni i współpracujący z naszym oddziałem.
Szczególnymi gośćmi była grupa dzieci z „Klubu Puszcza" ze
Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej w Puszczyko
wie, prowadzonej przez Monikę Gazeckę. Dzieci wystąpiły
z przedstawieniem pt. „Kraina trzech krzywych cytryn". Przed

—(

INFORMACJE

C

stawienie było fantastycznym przeżyciem tak dla dzieci, jak
i obecnych seniorów.
Młodzi „artyści", byli bardzo emocjonalnie zaangażowani
w odgrywanie swoich ról.
W dobrych nastrojach, przy kawie i owocach, uczestnicy de
gustow ali pyszne rogale marcińskie z m iejscowej cukierni
Jacka Błaszkowiaka.
2
grudnia br. kolejna 50-osobowa grupa pojedzie do Teatru
M u z y cz n e g o na k o n c e rt m u s ic a lo w y z a ty tu ło w a n y
„Z Broadwayu do Hollywood 2". Życzymy pięknych wrażeń.
W grudniu br., jak każdego roku, szczególną uwagą objęci
będą najstarsi członkowie związku, dla których zarząd zorgani
zuje spotkanie opłatkowe. Będzie to ostatnie wydarzenie prze
znaczone dla naszych członków w tym roku.

—i. ..

26. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Nina Kubzdela

)—

26. finał WOŚP wystartuje 14 stycznia 2018 r., a jego celem będzie pozyskanie środków
„DLA WYRÓWNANIA SZANS W LECZENIU NOWORODKÓW"
Jeżeli zechcieliby Państwo włączyć się w pracę puszczykowskiego sztabu, przekazać fajne przedmioty, czy w inny sposób
włączyć się w organizację XXVI finału na terenie naszego miasta prosimy o kontakt w terminie do 5 stycznia 2018 r.
Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury, tel. 061 8194 649 lub 694 164 863
Liczymy, że 14 stycznia będą Państwo z nami
Sie m a!!!
Puszczykowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
V
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WARSZTATY KULINARNE
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www.uszyjjasia.blogspot.com
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D JUI BIBLIOTEKA MIEJSKA 1I d ie t e t y k i e d u k a to r ż y w ie n ia
iM. M. Mu\imo*i</
b e a t a b u k o w ie c k a
L U J ( ENIRUMANIMACJI KULTURY 1
1 w w w . d y le m a t y m a m y it a t y .p l

FAST&EASY

R I U 1 BIBLIOTEKA MIEJSKA
p>

Mim

L!ElJ

ilM. M . MuSiEROWiCZ
CENTRUM ANIMACJI KULTURY

KURS SZ
PODUŚ
szyjemy poszewki
z zamkiem

m

i
Zapraszamy na
pokaz bajek na rzutnik !
13 grudnia, godz. 17.00-18.00
Biblioteka Miejska, ul. Rynek 15
WSTĘP WOLNY
deslgned by £ freepik.com

listopadowe środy
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00 19:00
19:00-20:00
Koszt warsztatu 40ZI za ih
(materiały gładkie na poduszki
w cenie, panele i inne wzory
do kupienia na warsztatach)

BMCAK w Puszczykowie
fb/wkrainieszycia tel. 504 709 298
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BIBLIOTEKA MIEJSKA

»

iM. M. MusiERowicz

L *L lJ

cen tru m an im acji kultury

.A
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hala widowisKo
widowiskowosportowa
ul. Podgórna 21
Puszczykowo

|y |

Blogerki podróżują
2
>

Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 7 lat na
„Małe opowieści"
czyli warsztaty z papierowym teatrzykiem
KAMISHIBAI.
Razem będziemy poznawać piękne historie
i spróbujemy stworzyć własne opowieści.

^

BMCAK

D y
h

W rolach głównych: Turniej Słowny Ninja
prototyp Valhalla, premiera i turniej gry
Gwiezdny Fluxx oraz losowania i turnieje
Zapraszamy! Wstęp wolny!
więcej info na fejsie ■ FB.me/smgpkosci

KULTURA

iłośnicy, pasjonaci, entuzjaści, zapaleńcy, wielbiciele, ci już
wkręceni i tacy, którzy dopiero się wkręcają, -je d n ym
słowem gracze - całkowicie zawładnęli naszą salą konferencyj
ną. Listopadowy turniej organizowany przez Stowarzyszenie
Miłośników Gier Planszowych Kości oraz Bibliotekę Miejską
w Puszczykowie cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.
Na kolejną, mikołajkową, odsłonę turniejowych zmagań zapra
szamy już 2 grudnia.
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„ 1 1 2 2 km p ie sz o d o ...... ”
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Spotkanie z fajnymi dziewczynami z Puszczykowa
Anną Solecką i Martą Bogdanowską

8 grudnia 2017 r. godz. 17.00
B i b l i o t e k a M ie j s k a im. M. M u s i e r o w i c z
C e n tru m A nim acji K u ltu ry
ul. R y n e k 15

WSTĘP WOLNY
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„JEST CISZY W POKOJU
ak brzmią pierw sze słowa jednego z w ierszy Krystyny M iłobędzkiej i taka magiczna cisza zapanowała
w sali, w ted y gdy Poetka czytała w łasne stro fy. W ystaw a w dniu 10 listopada „W iersze Krystyny Mitobędzkiej w obrazach" i promocja tomiku w ierszy „ nie oddany uśmiech" były wspaniałym podsum owa
niem kilkum iesięcznego projektu „ Krystyna Miłobędzka - kulturalna ikona W ielkopolski" realizowanego
przez Fundację PARK.

T

Jego głównym celem było przybliżenie twórczości Autorki
pokoleniu młodzieży - przez młodzież. Podjęli się tego zadania
uczniowie Liceum Plastycznego w Kole (Kościelcu), którzy
uczestniczyli w konkursie na ilustrację 25 wierszy wybranych
przez sarnę Poetkę. Przed wystawę w BM CAK w Puszczykowie
grafiki prezentowane były w czerwcu 2017, w przeddzień 85.
urodzin Pani Krystyny, w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.
Potem w czasie wakacji pokazano je w pięknym pałacu w Ko
ścielcu, a w okresie wrzesień-październik w siedzibie Fundacji
PARK przy ul. Podleśnej w Puszczykowie. Ostatni wernisaż w Cen
trum Animacji Kultury był jednak wydarzeniem wyjętkowym,
bo towarzyszyła mu promocja wydanego w ramach projektu
tomiku wierszy, ich prezentację poprzedziło słowo wstępne
Jarosława Borowca, Wydawcy i literackiego sekretarza poetki.
Zgromadzeni na saii goście zostali obdarowani okolicznościo
wymi wydawnictwami: katalogiem wystawy i zbiorem wierszy,
których wydanie nie byłoby możliwe bez dotacji Samorzędu
Województwa Wielkopolskiego, Miasta Puszczykowa, Wielko
polskiego Parku Narodowego i Miasta i Gminy Margonin. Na
koniec, pani Krystyna Miłobędzka, pan Jarosław Borowiec, Dy
rektor Biblioteki i Burmistrz Puszczykowa otrzymali od Funda
cji PARK, z podziękowaniem za współpracę, grafiki nagrodzo
nych autorów . O ddzielne podziękowania kieruję do firmy
Jacka Błaszkowiaka za przygotowanie, w czerwcu - urodzino
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MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

wego tortu, a wigilię św. Marcina tradycyjnych marcińskich ro
gali.
Wystawę można oględać w salach BM Centrum Animacji Kul
tury w Puszczykowie do połowy grudnia 2017, do czego goręco namawiam!

.......

Małgorzata Ornoch-Tabędzka
Prezes Fundacji PARK

Projekt Krystyna Miłobędzka - Kulturalna ikona Wielkopolski

MAREK WOŹNIAK

został objęty honorowym patronatem

Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

PASJE MŁODYCH CZYTELNIKÓW

e wrześniu w budynku Biblioteki Miejskiej można było
obejrzeć wystawę prac plastycznych Laury Śron. Ośmiolet
nia Laura przedstawiła świadomie kontynuowany od zeszłego
roku cykl prac inspirowany światem baśni. Dzięki temu mogli
śmy dostrzec zmiany jakie następiły w umiejętnościach warszta
towych i treści jakę zawieraję prace. Charakterystycznę cechę
autorki je st opowiadanie historii bohaterów poszczególnych
rysunków. Laura tworzy spontaniczne, pogodne prace, opierajęc
się na własnej intuicji. Z łatwościę wychwytuje proporcje, dobie
ra kolory, natężenia barwy, co nie jest wcale takie proste.
W październiku mieliśmy przyjemność zaprezentować prace
plastyczne Natalii Rzepczyńskiej. Natalia przedstawiła daiszę
część rysunków o detektywistycznych przygodach Tomusia
Orkiszka, bohatera księżki napisanej przez Agnieszkę Stelma
szyk oraz prace tworzone przy pomocy różnych technik, które
pokazały zainteresowania dziewczynki otaczajęcym ję światem
z pogranicza rzeczywistości i wyobraźni.
Twórczość plastyczna jest naturalnę predyspozycję każdego
dziecka, jednak nie każde małe dziecko czerpie tak dużę przy
jem ność z tworzenia prac, jak czteroletnia Klaudia Rzepczyńska i siedmioletnia Hania Bartkowiak, autorki listopadowych
wystaw. Ich pełne ekspresji prace tryskaję kolorem, formę i po
mysłami.
W imieniu autorek wystawionych prac zapraszamy do odwie
dzenia Biblioteki Miejskiej.

W

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

20

BMCAK
ECHO PUSZCZYKOWA - listopad 2017

październikowym numerze Echa Puszczyko
wa opublikowaliśmy rozkłady jazdy komuni
kacji zbiorowej. Na prośby wielu czytelników po
wtarzamy rozkład jazdy autobusowej linii 651 po
szerzony o tablicę odjazdów z przystanku na Dębcu w stronę Puszczykowa.
Przypominamy również, że od 1 listopada br. nie
kursuję już autobusy EKO Rondo, ponieważ firma
zakończyła swoję działalność.
Od 1 listopada 2017 r. obowiązuje nowy rozkład
jazdy linii 651, który powstał przy współpracy Urzę
du Miejskiego w Puszczykowie i ZTM w Poznaniu.
Wprowadzono dodatkowo dwie pary kursów auto
busów, co w części wypełnia luki powstałe po 1 li
stopada w związku z likwidacją EKO Rondo. Koszty
wprowadzenia dodatkowych kursów pokrywa ze
swojego budżetu Miasto Puszczykowo.
Dzięki wprowadzeniu powyższych zmian auto
busy do i z Puszczykowa w godzinach szczytu kur
sują z częstotliwością co 30 minut.

W

LEGENDA
Legenda:
# - Kursuje w nocy z pt./sob. i sob./nd.
A - kurs do Dębiec
N - kurs skrócony do Puszczykowa
przystanek Niwka Szpital
P - kurs przez Luboń/Park przemysłowy

____________________________________________

651 (TRANSLUB)
Poznań/ Dębiec
Kierunek: Mosina

4

Dębiec
5
2Kasztanowa
3Os. Dębina
6
5-Luboń Dębiecka (NŻ)
7
7Luboń Szkoła nr 3
8Luboń Ratajskiego
8
9Luboń R. Maya
9
10Luboń Rutkiewicz
11Luboń Lasek
10
13Łęczyca Dworcowa (NŻ)
11
14-Łęczyca Łęczycka (NŻ)
15-Łęczyca WPN (NŻ)
12
17-Puszczykowo Dworzec (NŻ)
13
19-Puszczykowo Źródlana (NŻ)
21Puszczykowo Wiosenna 14
22Puszczykowo Kościelna
15
23Puszczykowo Rondo Puszczyk
24Puszczykowo Piaskowa
16
26Puszczykowo Libelta
27- Puszczykowo dworzec kolejowy 17
29Puszczykowo Dworcowa (NŻ)
30- Puszczykowo Nadwarciańska
19
32-Puszczykowo Niwka Szpital
34-Puszczykowo Nadwarciańska
21
Las (NŻ)
38-Mosina Rzeczypospolitej
23
Mosińskiej
0
40-Mosina Rondo (NŻ)
Mosina Dworzec Kolejowy
2

651 (TRANSLUB)
red

SPRAWDŹ DATĘ WAŻNOŚCI
DOWODU OSOBISTEGO
Sprawdź swój dowód osobisty, bo jeśli stra
cił ważność, to możesz mieć kłopoty. Bez
aktualnego dokumentu nie załatwimy nic
w banku i nic nie kupimy na kredyt, a wyro
bienie nowego dowodu może trwać nawet
cztery tygodnie. Niewielu z nas pamięta, że
plastikowe dowody osobiste, które otrzy
maliśmy przed laty, mają swoją datę ważno
ści. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
można złożyć w dowolnej gminie na teryto
rium Rzeczypospolitej Polskiej. Jego wyda
nie trwa od 3 do 4 tygodni, więc warto za
wczasu pamiętać o wymianie.

Termin ważności znajduje się w pra
wym dolnym rogu dowodu osobistego.
Dowody osobiste posiadające w miejscu
daty ważności wpis „nieoznaczona" nie
podlegają wymianie. W nowych dowo
dach nie ma podanego adresu zameldo
wanie, koloru oczu, wzrostu oraz podpi
su posiadacza.

Puszczykowo/Niwka Szpital
Kierunek: Dębiec
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55#

0

50#
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50#

S o b o ty

i ś w ię t a

42A , 54

Puszczykowo /Niwka Szpital
5 32A
2Puszczykowo /Nadwarciańska 00A, 12,
6
3Puszczykowo/Dworcowa N/Ż 35A, 42
5Puszczykowo dworzec kolejowy 15A,
7
6Puszczykowo/Libelta
5 0 A, 51
8Puszczykowo/Piaskowa
15A, 4 5A
8
9Puszczykowo/Rondo Puszczyk
21, 4 5A
9
10Puszczykowo/Kościetna
11-Puszczykowo/Wiosenna
10 01, 5 0A
13-Puszczykowo/Źródlana N/Ż
11 2 1 ,4 5 A
15-Puszczykowo/Dworzec
17-Łęczyca/WPN N/Ż
12 40A
18-Łęczyca/Łęczycka N/Ż
13 1 1 ,4 0 A
19-Łęczyca/ Dworcowa N/Ż
14 06, 30A
21Luboń/Leśna N/Ż
22Luboń/Rutkowskiego
15 06, 4 0A
24-Luboń/R. Maya
16 06, 10PP,
26-Luboń/Ratajskiego
50A
28-Luboń/Szkolna nr 3
17 06, 10A
30-Luboń/Dębiecka N/Ż
18 16, 20A
32Oś. Dębina
33Kasztanowa
19 51
35-Poznań DĘBIEC
12A
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9
10
11
12
13
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53
27A
53
37A
53

17A
33
22A
33
22A
OOA

27A
53
27A
53
37A
53

17A
33
22A
33
22A
OOA

2 4 # ,4 5 A
1 9 # ,5 2 A

ODESZLI
A tla siń sk i S ta n isła w
M iko łajczak L u c ja
S c h n e id e r Andrzej
Jo p e k Ja ro s ła w

data ur.
6 I V 19 1 9

data zg.
28 X 2 0 1 7

14 V I1 19 34
9X1954

3X12017
3X12017

13 II1 19 64

4 XI 2017
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data ur.
Ja c k o w ia k Aniela
S ta ch o w ia k Kazim ierz
C zajka S ta n isła w

data zg.

6X1916

6 X I 2017

18111934
18 I I1 19 39

7 XI 2 0 1 7
8 XI 2 0 1 7
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INFORMACJE

NOWY ROZKŁAD
JAZDY AUTOBUSÓW

HISTORIA AUTOBUSÓW W PUSZCZYKOWIE
istoria autobusów na terenie Puszczykowa je s t dłuższa niż niektórym się w ydaje. Pierw sze autobusy
zaczęły kursow ać do Puszczykowa z Poznania, z ulicy Ratajczaka, w 1929 roku, co ogłaszał przewod
nik w ydany z okazji Powszechnej W ystaw y Krajow ej. O dbywały się aż trzy kursy dziennie.

HISTORIA

H

Z czasem wtadze Poznańskiej Kolei Elektrycznej doszły do
wniosku, że należy wprowadzić pojazdy nowego typu, ponie
waż dotychczas użytkowane autobusy prywatnego przewoźni
ka były „stare, brudne, cuchnące, przepełnione i grożące
w każdej chwili katastrofą". Dzięki temu na linię do Puszczyko
wa w roku 1934 wprowadzono nowe pojazdy. Były one wpraw
dzie czyste i „odlakierowane", lecz „publiczność od nich stroni
ła", a co za tym idzie - jeździły puste. We wnętrzach autobusów
było bowiem „czuć czad", a sam pojazd zostawiał za sobą chmu
rę dymu, która zanieczyszczała powietrze w całym Puszczyko
wie. Prasa pisała: „Letnicy pragną w Puszczykowie rekreacji dla
swych płuc, a tymczasem wozy Poznańskiej Kolei Elektrycznej
w bezprzykładny i karygodny sposób zanieczyszczają powietrze
i przeraźliwymi gwizdami uprzykrzają pobyt w letnisku".
To nie był koniec nieprzyjemności dla pasażerów. Moderni
zacja linii przyczyniła się do zwiększenia cen biletów. Przedsię
biorstwo miejskie po przejęciu linii zniosło zniżki dla młodzieży
szkolnej. Kolejną niedogodnością było wytyczenie stałych przy
stanków w Puszczykowie, gdyż „dawniej stawały autobusy tam,
gdzie pasażer pragnął". Zmniejszono również ilość kursów,
początkowo autobusy jeździły do Puszczykowa co pół godziny,
a po zmianach co godzinę lub nawet co dwie.
W 1937 roku na trasę Poznań-Puszczykowo wjechało Konce
sjonowane Przedsiębiorstw o Autobusowe J. Skorlińskiego
i M. Nawrockiego. Pojazd należący do owej firmy zatrzymywał
się w Poznaniu, Luboniu, Łęczycy, Puszczykowie, Puszczykówku
i Mosinie.
W latach międzywojennych największym problemem związa
nym z autobusami i samochodami był kurz wzbijany przez te
pojazdy, gdyż żadne ulice w Puszczykowie nie były utwardzone.
W związku z tym władze Puszczykowa pod koniec lat trzydzie
stych utwardziły kostką brukową ul. Poznańską, która wtedy
nazywała się Szosą Poznańską. W czasie II wojny światowej wła
dze niemieckie wykonały pierwszy odcinek drogi asfaltowej
(koło dzisiejszej restauracji Szafoniera). Przez długi czas autobu
sy jeździły tylko i wyłącznie ulicą Poznańską do cmentarza, gdzie
znajdowała się pętla. Wjazd w ulicę Piaskową był niemożliwy ze
względu na to, że w ulicy można było ugrzęznąć w piasku.
Po II wojnie światowej regularne kursy autobusów wróciły
prawdopodobnie w połowie lat pięćdziesiątych. Linia była ob
sługiwana przez prywatnego przewoźnika Nepomucena Szperlińskiego, który dysponował dwoma bardzo starymi przedwo
jennymi autobusami marki Saurer i Man, uzyskanymi jeszcze
z demobilu niemieckiego. Mieszkańcy pieszczotliwie nazywali
je „dinozaurami". Gdy Szperliński zakończył swoją działalność,
pod koniec lat sześćdziesiątych przedłużono linię 81 obsługi
waną przez autobusy poznańskiego MPK z Lubonia - Lasku do
Puszczykowa. W dniu 1 czerwca 1973 roku nastąpiło prenume
rowanie linii na numer 101. Autobusy MPK kursowały do Pusz
czykowa do sierpnia 1991 roku.
W 1991 roku obowiązek finansowania komunikacji publicz
nej przejęły samorządy. Puszczykowo przejęło trzy autobusy
marki Jelcz z poznańskiego MPK oraz zakupiło nowe, które
użyczyło prywatnemu przewoźnikowi. Z początku linia była
obsługiwana przez pana Brzozowskiego, z którym jednak mia
sto Puszczykowo rozwiązało umowę. W czerwcu 1991 roku
została podpisana umowa między Eko-Rondo a miastem Pusz
czykowo dzięki czemu na trasie Poznań (Dębiec) - Puszczyko
wo zaczęły jeździć autobusy tej linii. Jak opisywało Echo Pusz
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czykowa: „P. Brzozowski - już jako firma "Zbyszko" wprowadził
od 1.12.91 r. nowy rozkład jazdy by 16.12.91 r. znów go zmienić.
Rozkład został tak ustalony, że autobusy firmy "Zbyszko" zabie
rają pasażerów z przystanków na pięć minut przed autobusem
EKO-Rondo". „Zbyszko" zawoziło pasażerów aż na ulicę Prze
mysłową w Poznaniu, a EKO-Rondo na Dębiec. Rywalizację
ostatecznie wygrała firma EKO-Rondo. Jej pierwsza baza auto
busów znajdowała się przy ul. ks. Posadzego, a w 1993 roku
została przeniesiona na tereny przy ul. Nadwarciańskiej. Bilety
sprzedawał kierowca i do 2000 roku były to tradycyjne bilety
papierowe o charakterystycznym formacie. Bilety te miały róż
ne kolory w zależności od przysługującej ulgi. Na bilecie wydru
kowany był rok ważności. Firma EKO-Rondo przez większość
swojego istnienia korzystała z charakterystycznych Autosanów
pomalowanych na biało-czerwono, a od 2010 r. z niemieckich
Manów. W roku 2004 na trasę Puszczykowo-Poznań powróci
ły autobusy MPK, jednakże cały czas kursowały również auto
busy prywatnego przewoźnika
W tym roku firma EKO-Rondo zaprzestała obsługi linii auto
busowej 642 między Puszczykowem a Poznaniem. Linia pomię
dzy Puszczykowem a Poznaniem obecnie zarządzana jest przez
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, a obsługiwana
przez autobusy Translubu. Na terenie Puszczykowa funkcjonu
je bezpłatna komunikacja wewnętrzna, która komunikuje Stare
Puszczykowo z resztą miasta, a której autobusy żartobliwe na
zywane są „Minionkami".
Zachęcam do podzielenia się wspomnieniami i pamiątkami
dotyczącymi historii puszczykowskich autobusów oraz historią
Puszczykowa.
Jestem dostępny pod numerem 508 467 405 oraz pod adre
sem poczty elektronicznej: krzyzanskimaciej@gmail.com.

Maciej Krzyżański
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ członek Komisji Historycznej
ECHO PUSZCZYKOWA - listopad 2017
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RESZTKI Z PAŃSKIEGO STOŁU - CZĘŚĆ I

/

mieci, problem z którym ludzkość boryka się od lat starając się w nich nie utonąć. W raz z rozwojem
cywilizacyjnym produkujem y coraz to nowe odpady. Paradoksalnie zaraz za kolejnymi odkryciam i ma
jącym i ułatw ić nasze życie, musimy myśleć o rozwiązaniach, które będą niw elow ały ich skutki uboczne,
mogące zagrażać naszemu zdrowiu a naw et życiu.
Fot: Beata Gerlof adiunkt Parku,
zespót ds. Ochrony Przyrody i Natura 2000 w WPN

Ś

Cywilizacja to pies zjadający własny ogon. Ilość i różnorod
ność odpadów, a co za tym idzie ich potencjalny wpływ na śro
dowisko, je st porażająca. Czasami (by nie powiedzieć zwykle)
zdziwienie może budzić ilość warstw, w które opakowywane
są produkty. Ale może chodzi o to żeby było bardziej ekscytu
jąco zanim dostaniemy się do środka ...?
Choć z jednej strony wydaje się, że nasza świadomość ekolo
giczna rośnie, to wciąż jeszcze śmieci są jednym z największych
problemów współczesnego świata. Tymczasem trudno sobie
wyobrazić, że ktokolwiek nie zdaje sobie sprawy z problemów
i zagrożeń dla środowiska, a w nim dla nas samych, jakie niosą
ze sobą odpady. Wydaje się, że mamy szczególnie szeroką wie
dzę dotyczącą różnych opakowań np. szklanych, papierowych,
plastikowych czy też odpadów niebezpiecznych typu baterie,
środki ochrony roślin, lakiery, farby czy przeterminowane leki.
Okazuje się jednak, że coraz większym problemem zaczynają
być odpadki organiczne. W Stanach Zjednoczonych w roku
2012 wyprodukowano ponad 250 min ton odpadów z czego
plastikowe butelki stanowiły zaledwie 3 min, podczas gdy od
pady organiczne 70 min! Generalnie uważamy, że większym

Nierzadko odpady mogą być dla nich bezpośrednią przyczyną
śmierci. Szczególnie niebezpieczne są w tym względzie sztucz
ne opakowania produktów spożywczych, które wabią zapa
chem, a po połknięciu prowadzą do zatorów przewodu pokar

problemem są dla środowiska odpady z tworzyw sztucznych,
bo przecież te „naturalne" się rozłożą. Tymczasem sprawa nie

mowego i śmierci w cierpieniach. Resztki jedzenia wyrzucane
przez turystów są, jak już wspomniano, potencjalną pożywką
dla drobnoustrojów chorobotwórczych. Mogą więc przyczyniać

jest wcale taka oczywista i prosta. Gnijące warzywa i owoce nie
tylko przyczyniają się do wytwarzania wielu trujących gazów ale

się do ich rozwoju i rozprzestrzeniania. Zdarza się również, że
produkty spożywcze już są zakażone i po wyrzuceniu stanowią

i ocieplenia klimatu (metan je st dwudziestokrotnie groźniej
szym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla). Z tego powo
du w coraz większej ilości miejsc na świecie wprowadza się za
kaz mieszania odpadów organicznych z innymi, zachęcając do

poważne zagrożenie dla wszystkich żywych istot. Przy tej okazji
podnoszony jest czasem problem braku pojemników na odpady
w terenach chronionych, przywoływany zwykle wtedy, kiedy

kompostowania bądź segregowania w celu wywiezienia np. do
biospalarni. Na bazie metanu powstającego w procesie rozkła
du uzyskuje się również energię w specjalnych elektrowniach.
Zagrożenia, jakie niosą ze sobą odpady organiczne są bardzo
szerokie, począwszy od chemicznego zanieczyszczenia gleby,
wody i powietrza (z uwagi na unoszące się gazy możliwy je st

turysta zostaje przyłapany na gorącym uczynku. I rzeczywiście
przy szlakach najczęściej nie spotkamy żadnych koszy na śmieci,
jednak warto wiedzieć, że je st to działanie celowe. Obszary
chronione, jak np. parki narodowe powinny chronić przyrodę
w stanie jak najbardziej naturalnym, niezmienionym. Tymcza
sem nie odkryto, jak dotąd, naturalnie rosnących koszy na śmie
ci. W miejscach odpoczynku możemy znaleźć pojemniki na od

nawet samozapłon), jakie może powstać w procesie ich rozkła

pady, ale na trasach w zasadzie nie powinno być ich wcale.

du, po problemy epidemiologiczne. Na takiej pożywce dosko
nale rozwijają się chorobotwórcze drobnoustroje. Odpadki

Znajdując się w obszarze chronionym powinniśmy podziwiać
naturalne krajobrazy, w które ciężko jest wkomponować kosze.

w yrzucane na kompostowniki bądź do niezabezpieczonych

Musimy zdać sobie sprawę, że park narodowy nie jest parkiem
miejskim. Oczywiście ze śmieciami, zwłaszcza stanowiącymi

koszy czy kontenerów, przyciągają zwierzęta, z których sąsiedz
twa nie zawsze jesteśmy zadowoleni. Stale rośnie liczba gatun
ków wybierających życie obok ludzi, a podstawową przyczyną
takiego stanu rzeczy są właśnie resztki jedzenia. Szczególnie
bogate doświadczenie mają w tym względzie mieszkańcy tere
nów sąsiadujących z lasem. Te bardzo atrakcyjne krajobrazowo
i klimatycznie miejsca, są jednocześnie domem dla wielu stwo
r z e ń , k t ó r e są p o t e n c ja ln y m i a m a t o r a m i r e s z t e k
z naszych stołów. Popularne są więc spotkania z dzikami, lisa
mi, borsukami, sarnami czy jeleniami, nie licząc już drobniej
szych „biesiadników". Zwierzęta żerujące na śmieciach mogą
przyczyniać się do rozprzestrzeniania niebezpiecznych chorób.
Można więc powiedzieć, że odpowiednie postępowanie z od
padkami organicznymi jest jak mycie rąk.
Śmieci pozostawiane bezpośrednio w środowisku, np. przez
turystów, stanowią równie poważny problem w obszarach
chronionych. Zwierzęta szybko uczą się, że człowiek = jedzenie.
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resztki jedzenia, są problemy nawet wtedy, kiedy lądują w ko
szach. Nie zmniejsza to wcale ich „atrakcyjności", skutkuje tylko
chęcią dostania się do środka. W efekcie zwierzęta buszują
w śmietnikach rozwlekając odpady po okolicy.
Wiele z tych śmieci wykorzystywane jest niestety przez pta
ki do budowy gniazd. Bociany na przykład foliowymi torebkami
„uszczelniają" gniazda czyniąc z nich trudno przepuszczalne
„miski". W czasie opadów deszczu gromadzi się w nich woda,
która potem powoduje wychłodzenie pisklaków, a w efekcie
nawet ich śmierć. Plastikowe butelki są pułapką bez wyjścia dla
ogromnej liczby bezkręgowców, wśród nich wielu rzadkich
a także takich, które uważamy za pożyteczne, bo pomagają
nam zwalczać szkodniki leśne, polne czy ogrodowe.

dr inż. Rafał Kurczewski
z-ca dyrektora ds. Ochrony Przyrody i Natura 2000
—
w Wielkopolskim Parku Narodowym
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POWIATOWE ZMAGANIA BADMINTONISTOW

SPORT

Październik i listopad to miesiące licznych zawodów badmintonowych. Poza turniejami ogólnopolskimi zawodnicy biorą
również udział w zmaganiach szkolnych.
Bardzo dobrze spisali się nasi badmintoniści podczas Igrzysk
Młodzieży Szkolnej i Igrzysk Dzieci.
Pod koniec października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
klas gimnazjalnych w składzie: Jakub Standar i Jakub Mikołaj
czak rywalizowali w Finale Powiatu Poznańskiego Chłopców
w badmintonie w podpoznańskim Baranowie.
Po wygranych meczach z reprezentantami SP Luboń, SP Robakowo i SP Swarzędz w finale zmierzyli się z zespołem gospo
darzy, gdzie musieli uznać w yższość rywali. Drugie miejsce
i s re b rn y m ed al p o z w o lił na a w an s do fin ału re jo n u ,

«

tEM

który odbędzie się pod koniec listopada.
Na początku listopada w ślad za starszymi kolegami poszli
uczniowie młodszych klas Szkoły Podstawowej nr 1: Grzegorz
Janaszek i jego brat Tadziu. Tym razem finał powiatu Igrzysk
Dzieci odbył się u nas w Puszczykowie w nowej hali widowisko
wo-sportowej . Nasi zawodnicy po zwycięstwach w grupie z ze
społami z SP 5 Luboń i SP Suchy Las w półfinale zmierzyli się ze
szkołą z Kamionek. Po bardzo zaciętej walce przegrali wejście
do finału dosłownie jednym małym punktem, zajmując osta
tecznie trzecie miejsce. Brązowy medal pozwolił na awans do
Finału Rejonu Zachodniego, które odbędzie się również w Pusz
czykowie 22 listopada.

_________________________________________________

PTS

GRAND PRIX POLSKI
DLA KAJTKA

PUSZCZYKOWO

9.12
10.12

w ietnie spisał się zawodnik klubu badmintonowego PTS
Puszczykowo Kajetan Jeziak na Międzynarodowym Turnie
ju Badmintona Puchar Cór Świętokrzyskich w Suchedniowie.
Wyśmienita forma Kajtka pozwoliła mu wygrać cały turniej bez
straty seta. Pierwsze miejsce tym bardziej cieszy, że w finale
pokonał rywala z Wrocławia, z którym miał ujemny bilans.
W grze podwójnej dodatkowo Kajtek dobrnął do ćwierćfinału.
W turnieju zagrał jeszcze Wojtek Pawik, który zakończył zma
gania w fazie grupowej.

Ś
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Kategorie dorosłych .

Hala Widowiskowo-Sportowa
w Puszczykowie ul. Podgórna 21

/

___________________________________________________

kategorie dziecięce jL
i młodzieżowe

Zgłoszenia:
V

biuro@badminton-polska.pl
z informacją do organizatora:
pts@ptspuszczykowo.pl
do piątku 01.12.2017r. godz. 22.00

lilDZBcid
— : "

Z caW aSaK I

Więcej informacji:

WOZbad.pl

PTS
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PYRA PARTY BLISKO WARTY
niedzielę, 22 października, w okolicy Zakola Warty odby

W

kały entuzjastycznie przyjmowane pyry z gzikiem.

ła się trzecia edycja biegu „Pyra party blisko Warty".

Deszcz padał od samego rana i organizatorów nie zdziwiłby

fakt, gdyby na starcie stawiła się tylko garstka biegaczy. Jednak
mimo nieprzyjemnej i kapryśnej pogody wystartowały zarów
no biegi dziecięce, jak i bieg główny w pełnym składzie.
Dzieci biegały na dystansach: 200 m (przedszkolaki), 300 m
(klasy 1-3), 400 m (klasy 4-6). Dorośli mieli zaś do pokonania
10-kilmetrową trasę.
Nazwa imprezy nie pozostawia najmniejszych wątpliwości,
oczywiste więc jest, że po dotarciu na metę na wszystkich cze-

A było ich pod dostatkiem. Ciepła herbata rozgrzewała zzięb
niętych, a na amatorów słodyczy czekały drożdżówki.
Organizatorzy już zapowiadają kolejne sportowe emocje,
tym razem planowane na niedzielę 26 listopada. O godzinie
12:30 wystartuje po raz kolejny „Bieg po ciacho". Dystans wy
niesie około 8 kilometrów. Przed biegiem odbędzie się pierw
szy "Marsz po ciacho".
Szczegóły na http://biegiwlkp.wixsite.com/ciacho.
Zapraszamy!

Joanna Hejnowicz/Referat promocji, kultury i sportu

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
OPEN Mężczyzn
O Dariusz Zawidzki, Koziegłowy
O Jerzy Ładysz, Wrocław
O Wojtek Grabiński, Poznań

M 20
O Wojtek Januć, Puszczykowo
O Tomasz Pietrzak, Książ Wlkp
O Tomasz Szczepański, Nekla

K 40
O Magdalena Dzilne, Skórzewo
O Agnieszka Kurkowiak, Poznań

K 30
M 50
O Dariusz Kurkowiak, Pozna

M 15
O Wojtek Doberschutz, Gniezno
O Bartek Głuszak, Nekla

O Barbara Wolska, Mechlin
O Marta Mikołajczyk, Poznań
O Liliana Janiak, Poznań

M 40
OPEN KOBIET
O Agnieszka Adel, Poznań
O Ewelina Frąckowiak, Jarocin
O Anna Michałowska, Poznań

M 30
O Paweł Wałkiewicz, Leszno
O Michał Gurajdowski, Zielona Góra
O Jacek Mitutua, Połajewo

K 20
O Agnieszka Hahuła, Nowy Lubosz
O Agata Staszak, Poznań

K 15
K 50

SPORT

O Tomasz Ostajewski, Poznań
O Kazimierz Chwirtot
O Remigiusz Graf, Leszno

O Katarzyna Skowrońska, Gniezno

O Elżbieta Wysłużal, Poznań

GRAND PRIX ZESPOŁÓW MIESZANYCH
4
listopada rozegrany został II turniej Grand Prix Zespołów
Mieszanych w siatkówce. Do zawodów ponownie zgłosiło się
sześć zespołów, więc ustalono system rozegrania turnieju na
"każdy z każdym". W tej kolejce najlepszy był zespół Kontraban
dy, który w tabeli zrównał się punktowo z "Drink Team'em". Trze
cie miejsce zajął zespół MUR Team i dzięki temu utrzymał trzecie
miejsce w klasyfikacji ogólnej. Kolejne zawody już 2 grudnia. Za
praszamy zarówno nowe drużyny, jak i kibiców. Zawody rozgry
wane są w nowej hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Podgór
nej 21.

Joanna Hejnowicz/Referat promocji, kultury i sportu
ECHO PUSZCZYKOWA - listopad 2017
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PUSZCZYKOWSCY KOLARZE PODBIJAJĄ ITALIĘ.
ierwszy tydzień października we Włoskim Caiole in Chianti,
miasteczku położonym w samym sercu Toskanii to od 20 łat
święto miłośników kolarstwa. LERO ICA - wspaniała zabawa
w niezapomnianej atmosferze tworzonej przez cyklomaniaków
z całego świata, której głównym punktem jest retro rajd rowe
rowy stała się udziałem Puszczykowskiego Towarzystwa Cykli
stów.
Debiut PTC w tej kultowej imprezie to mnóstwo przygoto
wań związanych z odrestaurowaniem zabytkowych rowerów,
pracy poświęconej nad strojami kolarskimi z epoki oraz cała
logistyka wyprawy. Miesiące przygotowań dały piorunujący
e fe k t- PTC dumnie reprezentowało nasze miasto wśród wielu
tysięcy kolorowych uczestników największej retro imprezy ko
larskiej na świecie.
Prócz zabawy to oczywiście bardzo trudny wyścig, o czym
przekonała się puszczykowska reprezentacja. Część drużyny,
na czele z robiącymi prawdziwą furorę w swych retro strojach
paniami wystartowała na 45 kilometrowej, uroczej trasie pro
wadzącej urokliwe miasteczka Toskanii. Bardziej zaawansowa
ni kolarze wybrali klasyczną trasę biegnącą przez serce Chianti
- 75. kilometrowy szlak wina i sielskich widoków prowadzący
po Toskańskich bezdrożach, w dużej części szutrowych z nachy
leniem podjazdów dochodzącym do 20 °.
Po drodze wspaniałe, zapierające dech w piersiach widoki,
degustacja miejscowych specjałów, ale także własnoręczna
naprawa leciwego sprzętu kolarskiego. Przede wszystkim jed 
nak to miejsce na spotkanie wspaniałych ludzi zakochanych
w kolarstwie, wymiana doświadczeń i wspomnień, wspólne

SPORT

P

pokonywanie przepięknych tras rowerowych.
A na m ecie wielka feta - m edal dla każdego uczestnika,
wspólna kolacja, targi rowerowych staroci, koncerty, wino, spa
ghetti, wywiady dla lokalnej telewizji, c ó ż .... warto było repre
zentować Puszczykowo. Każdy, kto był tam pierwszy raz wie,
że to dopiero początek - my także w racam y do Toskanii
w przyszłym roku - do zobaczenia....
Specjalne podziękowania za pomoc w przygotowaniu rowe
rów dla sympatycznej ekipy BIKE PARK z Poznania. Wszystkich
chętnych do udziału w przyszłorocznej imprezie zapraszamy do
kontaktu z P u szczyko w skim T o w a rzy stw em C yklistó w ptcykl@gmail.com.

_____________________________________________ _______ PTC

KONWENCJA FINESS DLA M ŁODZIEŻY
24 października Sportoteka była gospodarzem Konwencji Fit
ness dla młodzieży. Impreza odbyła się przy współudziale finanso
wym Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Gościliśmy wspaniałą mło
dzież z Gimnazjum Sportowego w Puszczykowie. Ideą konwencji
było propagowanie zdrowego stylu życia oraz pokazanie nowych
form ruchowych. Byłaerobox, power jump, energetyczna zumba,
a także spotkanie z dietetyczką Kasią Górną oraz koordynatorem
strefy siłowej Filipem Kowalskim. Każdy z uczestników dostał od nas
upominek. Droga młodzieży - mamy nadzieję spotkać Was na kolej
nej konwencji. Nie możemy się już doczekać!

Agnieszka Gąsiorek

WARSZTATY Z ROLOWANIA
21 października w Sportotece odbyły się warsztaty z rolowania
czyli autoterapii m ięśniow o-pow ięziowej bazującej na technikach
rozluźniających z wykorzystaniem rolek. Po warsztatach uczestnicy
będą mogli poprawnie rozluźnić mięśnie, zmniejszyć ich bolesność
i zwiększyć mobilność organizmu. Uczestnicy w arsztatów dowie
dzieli się też na czym polega różnica między rolowaniem a rozciąga
niem, kiedy się rolować, jak indywidualnie dobrać rolkę oraz jakie są
przeciwwskazania do rolowania. Warsztaty poprowadziła instruk
torka fitness i koordynatorka strefy fitness Agnieszka Gąsiorek,
która ukończyła szkolenie i zdobyła m iędzynarodowy certyfikat
^ zrolowania

Sportoteka

-------- ( ZAPRASZAMY NA MIKOŁAJKOWY TURNIEJ BRYDŻA

)----------

9 grudnia br. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Podgórnej 21 odbędzie się
Mikołajkowy Turniej Brydża Sportowego. Zapisy oraz szczegółowe informacje pod numerem telefonu +48 733 333 830.
Zapraszamy!!!
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3 GRUDNIA
13:00

-

15:00

RYNEK f PUSZCZYKOWIE
KONCERT ZIMOWYCH PIOSENEK
ELZY I OLAFA
ANIMACJE
KIERMASZ
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Puszczykowie!
inwestuj
w INFRASTRUKTURĘ
■nr* '

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, zm ień do 31 grudnia 2017 r.
adres zam ieszkania w CEIDG na Puszczykowo,
a w ięcej nowych inwestycji pow stanie
w Twoim m ieście.
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