,

wypełnionych radością i miłością
niosących spokój i odpoczynek
oraz Nowego Roku pełnego optymizmu
wiary i szczęścia
życzą
Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta

,

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta
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3

śro d a

Puszczykowski klub kostki
Rubika dla dzieci i młodzieży,
godz. 17.00, Biblioteka ul. Rynek
15, wstęp wolny
Nordic Walking, teren rekre
acyjno - sportowy, ul. Kościelna,
godz. 17.30, bezpłatnie
Street workout, sala gimnas
tyczna SP nr 2, ul. Kasprowicza 1,
godz. 18.00, opłata zgodnie
z cennikiem
Pilates grupa niezaawansowana,
hala widowiskowo-sportowa,
sala fitness, ul. Podgórna 21,
godz. 18.00, opłata zgodnie
z cennikiem
Pilates grupa zaawansowana,
hala widowiskowo-sportowa,
sala faritess. ul. Podgórna 21,

4

c z w a rte k

Gry w scrabble dla dorosłych,
godz. 10.15, Biblioteka
ul. Rynek 15, wstęp wolny
Joga, hala widowiskowo-sporto
wa, sala fitness, ul. Podgórna 21,
godz. 17.00, opłata zgodnie
z cennikiem

5

p iq t e k

Burgerowe w arsztaty kulinarne
dla dzieci, grupa II godz. 16.0017.30, grupa II 17.45-19.15,
BMCAK ul. Wysoka 1, koszt 20 zł
Street workout, sala gimnasty
czna SP nr 2, ul. Kasprowicza 1,
godz. 19.00,koszt 10 zł
II Zimowa Piątka nocnego
Puszczyka, teren sportoworekreacyjny, ul. Kościelna, godz.
21.30, szczegóły:
http://biegiwlkp.wixsite.com/
puszczyk

10

6

so b o ta

Nordic W alking, teren
rekreacyjno - sportowy,
ul. Kościelna, godz. 9.30,
bezpłatnie

śro d a

Spotkanie z teatrem dla dzieci Teatr Krokodyl „Pastorałka", sala
konferencyjna hali widowiskowo
- sportowej, godz. 17.00, wejście
od ul. Poznańskiej, koszt 5 zł
Puszczykowski klub kostki
Rubika dla dzieci i młodzieży,
l ,c z w a r t e k
godz. 17.00, Biblioteka, ul. Rynek M
Małe opowieści spotkanie z pa
15, wstęp wolny
pierowym teatrzykiem
Nordic Walking, teren rekre
kamishibai dla dzieci oraz wspól
acyjno - sportowy, ul. Kościelna,
ne czytanie książek, godz. 17.00,
godz. 17.30, bezpłatnie
Biblioteka Miejska ul. Rynek 15,
Street w orkout, sala gimnastycz
wstęp wolny
na Szkoła Podstawowa nr 2, ul.
Gry w scrabble dla dorosłych,
Kasprowicza 1, godz. 18.00,
godz. 10.15, Biblioteka ul. Rynek
opłata zgodnie z cennikiem
15, wstęp wolny
Pilates grupa niezaawansowana,
Joga, hala widowiskowo-sporto
hala widowiskowo-sportowa, sa
wa, sala fitness, ul. Podgórna 21,
la fitness, ul. Podgórna 21, godz.
n ie d z ie la
godz. 17.00, opłata zgodnie
18.00, opłata zgodnie
XXVI Finał W ielkiej Orkiestry
\ z cennikiem
z cennikiem
Świątecznej Pomocy, godz.
Pilates grupa zaawansowana,
13.00 - 19.00, hala widowiskowo I
hala widowiskowo-sportowa,
- sportowa, ul. Podgórna 1
sala fintess, ul. Podgórna 21,
godz. 19.00, opłata zgodnie
cennikiem

11
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Street w orkout, sala gimnastycz
na Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Kasprowicza 1, godz. 19.00,
koszt 10 zł

rn

Nordic Walking, teren rekre
acyjno - sportowy, ul. Kościelna,
godz. 9.30, bezpłatnie

śro d a

Puszczykowski klub kostki
Rubika dla dzieci i młodzieży,
godz. 17.00, Biblioteka ul. Rynek
15, wstęp wolny
Nordic Walking, teren rekreacyj
no - sportowy, ul. Kościelna,
godz. 17.30, bezpłatnie
Street workout, sala gimnastycz
na SP nr 2, ul. Kasprowicza 1,
godz. 18.00, opłata zgodnie
z cennikiem
Pilates grupa niezaawansowana,
hala widowiskowo-sportowa,
sala fitness, ul. Podgórna 21,
godz. 18.00, opłata zgodnie
z cennikiem
Pilates grupa zaawansowana,
hala widowiskowo-sportowa,
sala fintess, ul. Podgórna 21,
godz. 19.00, opłata zgodnie
cennikiem
*

p o n i e d z ia ł e k

18

cz w a rte k

Gry w scrabble dla dorosłych,
godz. 10.15, Biblioteka ul. Rynek
15, wstęp wolny
Joga, hala widowiskowo-sporto
wa, sala fitness, ul. Podgórna 21,
godz. 17.00, opłata zgodnie
z cennikiem

23

w to re k

, p o n i e d z ia ł e k

sobota
Nordic Walking, u-ren rekre
acyjno Isportowy, plpościelna,
godz. 9 30, bezpłatnie
IV Tum ej Puszczykowkiej Ligi
Koszykówki, hala widowiskowosportowa, ul. Podgórna 21, godz.
10.00, opłata zgodnie z regułami-

19

p iq te k

Spotkanie z Anną Włodarczyk
oraz pokaz chińskiej sztuki pa
rzenia herbaty (organizator Tea
Club Pusczykowo oraz Biblioteka
Miejska), godz. 18.00, BMCAK ul.
Wysoka 1, Zapisy oraz płatność
w sklepie Tea Club (Puszczykowo,
Rynek), koszt 30 zł
Street workout, sala gimnastycz
na SP nr 2, ul. Kasprowicza 1,
godz. 19.00,koszt 10 zł

20

so b o ta

Nordic Walking, teren rekreacyj
no - sportowy, ul. Kościelna,
godz. 9.30, bezpłatnie
IV turniej Grand Prix Zespołów
Mieszanych w siatkówce, hala
widowiskowo-sportowa, ul. Pod
górna 21, godz. 10.00, opłata
zgodnie z regulaminem

25

21

n ie d z ie la

Kolędowo - noworoczny
koncert zespołu Arka Noego,
godz. 17.00, hala widowiskowosportowa, ul. Podgórna, Bilety w
Bibliotece Miejskiej ul. Rynek 15
koszt dzieci i młodzieży do lat 18
- 20 zł, dorośli - 40 zł

26
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2 4 śro d a
M ałe opowieści spotkanie z pa
Puszczykowski klub kostki Rubi
Street w orkout, sala gimnastycz
pierowym teatrzykiem kamishi
ka dla dzieci i młodzieży, godz.
na SP nr 2, ul. Kasprowicza 1,
bai dla dzieci oraz wspólne czyta kgodz. 19.00, koszt 10 zł
17.00, Biblioteka ul. Rynek 15,
nie książek, godz. 17.00, Bibliote
wstęp wolny Nordic Walking, te
ka Miejska ul. Rynek 15, wstęp
ren rekreacyjno - sportowy, ul.
śro d a
wolny
Kościelna, godz. 17.30,bezpłatnie
Puszczykowski klub kostki Rubi
Gry w scrabble dla dorosłych,
Street w orkout, sala gimnastycz
ka dla dzieci I młodzieży, godz.
godz. 10.15, Biblioteka ul. Rynek
na SP nr 2, ul. Kasprowicza 1,
17.00, Biblioteka ul. Rynek 15,
godz. 18.00, opłata zgodnie
15, wstęp wolny
wstęp wolny
Joga, hala widowiskowo-sporto
z cennikiem
Nordic Walking, teren rekreacyj
wa, sala fitness, ul. Podgórna 21,
Pilates grupa niezaawansowana,
no - sportowy, ul. Kościelna,
hala widowiskowo-sportowa, sa ^ godz. 17.00, opłata zgodnie
godz. 17.30, bezpłatnie
z cennikiem
la fitness, ul. Podgórna 21, godz.
Street w orkout, sala gimnastycz
18.00, opłata zgodnie z cenni
na SP nr 2, ul. Kasprowicza 1,
kiem
godz. 18.00, opłata zgodnie
Pilates grupa zaawansowana,
w to re k
z cennikiem
hala widowiskowo-sportowa, sa
Pilates grupa niezaawansowana,
la fintess, ul. Podgórna 21, godz.
hala widowiskowo-sportowa, sa
19.00, opłata zgodnie z cenni
la fitness, ul. Podgórna 211 g o »
kiem
18.00, opłata zgodnie J
z cennikie

31

28

n ie d z ie la

Turniej siatkówki BM CAK, hala
widowiskowo-sportowa,
ul. Podgórna 21, godz. 9.00,
opłata zgodnie z regulaminem

30

29

p o n i e d z ia ł e k

karnawałowe spotkanie z Panią
M elodią dla dzieci, godz. 17.00,
sala konferencyjna hali widowis
kowo - sportowej, wejście od
ul. Poznańskiej, koszt 5 zł

Pilates grupa zaawansowana,
hala widowiskowo sportowa, s a ^
la fintess, ul. Podgórna 21, godz. |
19.00, o p łc ita z g o d n ie ^ l
z cennikiem

jj*3

ZA NAMI ROK DUŻYCH INWESTYCJI

Z Burm istrzem Puszczykowa Andrzejem Balcerkiem rozmawia Bogdan Lewicki
» Zbliża się koniec 2017 roku. Jak go Pan oceni?

» W tym roku zakończyła się budowa hali widowisko
wo-sportowej. Jakie najważniejsze zadania są plano
wane do realizacji w przyszłym roku?
W 2018 r. najwięcej środków przeznaczymy na infrastrukturę
drogową. Potrzeby z zakresu budowy dróg i chodników nie
zmiennie są priorytetem naszych działań. Zaplanowaliśmy bu
dowę aż 10 ulic i parkingu przy dworcu w Puszczykowie. Mamy
już rozstrzygnięte przetargi na 4 ulice: Rolną, Świerkową, Sol
skiego i Strażacką - wszystkie zostaną wybudowane do połowy
przyszłego roku. Co cieszy, dzięki temu, że przetargi ogłosili
śmy jeszcze w 2017 r. budowa ulic będzie tańsza. Najlepiej to
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pokazuje przykład przetargu na budowę ulicy Rolnej, którą
pierwotnie zakładaliśmy wykonać jeszcze w 2017 r. W przetar
gu z października z term inem wykonania w 2017 r. cena
ul. Rolnej wynosiła 871 tys. zł, przesuwając termin wykonania
na 2018 r. w grudniu wyłoniliśmy wykonawcę za cenę 607 tys.,
co oznacza, że zaoszczędziliśmy aż 264 tys. zł.
Poza budową dróg bardzo ważnymi inwestycjami w przy
szłym roku będą budowa kompleksu lekkoatletycznego i bo
iska piłkarskiego przy hali widowiskowo-sportowej (tutaj rów
nież mamy wybranego wykonawcę), zagospodarowanie zako
la Warty oraz rewitalizacja willi Mimoza. Łącznie na inwestycje
w przyszłym roku przeznaczymy aż 22 min zł, z tego 3 min zo
staną przeznaczone na ostatnią płatność za halę widowiskowo
-sportową.

SAMORZĄD

Na pewno był to rok, który upłynął pod znakiem inwestycji
o dużym znaczeniu dla mieszkańców. Mam na myśli przede
wszystkim wybudowaną halę widowiskowo-sportową, budowę
remizy strażackiej, rozbudowę urzędu miejskiego czy też budo
wę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2.
Na inwestycje w bieżącym roku przeznaczyliśmy aż 10 min zł,
co, jak sądzę, dla Puszczykowa jest kwotą więcej niż zadawala
jącą. Poza dużymi inwestycjami cieszą też te drobniejsze zada
nia. Myślę np. o stworzeniu całkowicie nowych pracowni kom
puterowych dla uczniów w obu naszych szkołach podstawo
wych, czy też doposażeniu i modernizacji placów zabaw.
Rok 2017 to również rok nowych przedsięwzięć w naszym
mieście. Po raz pierwszy w historii Puszczykowa zrealizowali
śmy zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - za 100.000
złotych wykonaliśmy znakomicie wyposażony plac zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 2. Wprowadziliśmy również program
mający na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzą
cych z pieców oraz kotłowni węglowych, w ramach którego ze
środków miasta zostały wypłacone mieszkańcom pierwsze do
tacje na likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie
węglowym i jego zamianę na ogrzewanie proekologiczne.
Co istotne, program ten cieszy się bardzo dużym zainteresowa
niem i z pewnością nie pozostanie bez znaczenia dla poprawy
jakości powietrza w Puszczykowie. Jak jest to ważne okazało się
po zainstalowaniu czujników czystości powietrza w naszym mie
ście. W sezonie grzewczym nie jest z nią niestety najlepiej, dla
tego każda modernizacja systemów ogrzewania przyczyniająca
się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń jest bardzo pożądana.
W bieżącym roku rozpoczęliśmy również na większą skalę
nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta, m.in. obsadzi
liśmy kilka skw erów oraz nasadziliśm y praw ie 150 drzew
wzdłuż ul. Poznańskiej i Piaskowej. W kolejnych latach zamie
rzamy corocznie zabezpieczać środki na dalsze nasadzenia.
To nie tylko jeden ze sposobów na poprawę estetyki w mieście,
ale też stanu czystości powietrza.
Warto również wspomnieć, że Rada Miasta w 2017 r. przyję
ła Strategię Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa na lata
2017-2030 oraz, że na ukończeniu jest zlecona do opracowania
w 2017 r. organizacja ruchu dla całego miasta. Opracowanie
nowej organizacji ruchu zbiegło się w czasie z licznymi wnioska
mi mieszkańców o uspokojenie ruchu samochodowego, w szcze
gólności w ciągu ulic Wczasowa - Ratajskiego - Nadwarciańska.
W wyniku wielu spotkań zarówno z mieszkańcami, jak i przed
stawicielami starostwa poznańskiego, w przyszłym roku zrea
lizujemy pierwsze zadania mające na celu właśnie spowolnie
nie ruchu w Puszczykowie, a tym samym zapewnienie większe
go bezpieczeństwa, w szczególności pieszym. Na ten cel prze
znaczone zostaną środki w wysokości 220 tys. zł, po 110 tys. zł
z Puszczykowa i Powiatu Poznańskiego.

» 22 min z ł na inw estycje to dwa razy w ięcej niż
w 2017 r. i aż 3 razy więcej niż w 2016 r. Skąd miasto
będzie miało tak duże środki?
Faktycznie przyszły rok będzie pod względem wydatków ma
jątkowych rekordowy. Tak duża kwota na inwestycje była moż
liwa do zaplanowania z kilku powodów. Przede wszystkim pla
nujemy wysoką nadwyżkę dochodów nad wydatkami bieżącymi
ok. 9,5 min zł oraz dofinansowania ze środków zewnętrznych
- 8 ,5 min zł. Poza tym źródłem finansowania inwestycji będą
wolne środki jakie pozostaną z 2017 r. w wysokości 1,5 min zł
oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości 2,5 min zł.
Chciałbym podkreślić, że sytuacja finansowa miasta od kilku
lat z każdym rokiem się poprawia. Wpływa na to przede wszyst
kim wzrost dochodów miasta z tytułu udziału w podatku PIT.
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. O korzyściach dla miasta płyną
cych z tego tytułu informujemy corocznie w naszych kampa
niach m.in. pod hasłem „Zostaw swój podatek w Puszczyko
wie". W tym roku także kontynuujemy tę akcję, której elemen
tem są m.in. plakaty publikowane na łamach Echa oraz bilboardy informacyjne.

»Czy konieczne było zaplanowanie emisji obligacji
w przyszłym roku? Od 2011 roku miasto skutecznie
broniło się przed zwiększaniem długu.
Może dla niektórych zabrzmi to paradoksalnie, ale decyzja
o zaplanowaniu dodatkowej emisji obligacji była związana
cd . na str. 4
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przede wszystkim z pozyskaniem środków zewnętrznych na
inwestycje. Pozyskane dotacje oczywiście cieszą, jednak trzeba
pamiętać, że są to środki na dofinansowanie, a nie sfinansowa
nie inwestycji. Tym samym miasto musi zabezpieczyć wkład
własny. Brak decyzji o emisji obligacji w tej sytuacji oznaczałby
rezygnację z wydatków na budowę dróg, które mamy już za
projektowane, a ich realizacja jest oczekiwana przez mieszkań
ców Puszczykowa.
Jednocześnie należy podkreślić, że pomimo nominalnego
zwiększenia zadłużenia, jego wysokość w stosunku do wielko
ści budżetu będzie i tak niższa niż w 2011 r.

» Przedmiotem sesji grudniowej poza budżetem bę
dzie duży plan zagospodarowania przestrzennego
dla Puszczykowa Starego.
Faktycznie na grudniową sesję przedłożony zostanie Radzie
Miasta, po dwukrotnym wyłożeniu do publicznego wglądu i do
datkowych konsultacjach, do uchwalenia projekt planu zago
sp od aro w an ia p rzestrze n n e g o dla te ren ó w położonych
w Puszczykowie Starym - część A. Zasięg opracowania obejmu
je ok. 200 ha, co stanowi większość terenu Puszczykowa Stare
go. Je st to pierwszy od ponad 20 lat tak duży obszar objęty
nowym planem. Równocześnie warto wspomnieć, że kontynu
owane są prace nad opracowaniem nowego Studium uwarun
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W trak

cie 2017 roku projekt studium dwukrotnie był wyłożony do
publicznego wglądu, dwa razy też przeprowadzona została
dyskusja publiczna nad ustaleniami projektu studium. Szereg
uwag złożonych przez mieszkańców i zainteresowanych zosta
ło uwzględnionych. Aktualnie projekt tego dokumentu znajdu
je się na końcowych etapach procedury planistycznej. Ponadto
w opracowaniu znajduje się sześć innych projektów planów na
różnych etapach zaawansowania prac, w tym dla znacznej czę
ści Niwki oraz pozostałej części Puszczykowa Starego (B). Dal
sze prace nad tymi planami uzależnione są od uchwalenia no
wego Studium.

» Mija rok od likw idacji CAS. Czy „opieka" miasta
nad sportem w nowej formule się sprawdziła?
Uważam, że tak. Likwidacja CAS-u i stworzenie „silnego" re
feratu w Urzędzie Miejskim zajmującego się promocją, spor
tem i organizacjami pozarządowymi było dobrym rozwiąza
niem i ten rok to pokazał. Nie docierały do mnie żadne uwagi
co do pogorszenia się oferty sportowej miasta, a wręcz prze
ciwnie. Wielokrotnie podkreślałem, że likwidacja CAS-u nie była
podyktowana zastrzeżeniami do jego działania i co ważniejsze,
nie spowoduje zmniejszenia oferty sportowej w naszym mie
ście. Jestem przekonany, że w szystkie osoby korzystające
wcześniej z oferty CAS-u, które obawiały się tej zmiany, prze
konały się przez ten rok o słuszności naszej decyzji.
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Polska Cyfrowa

Unia Europejska

CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI,
REALNE KORZYŚCI

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH
KURSACH KOMPUTEROWYCH
E -M

o

CNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI

Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści" jest realizowany przez partnerstwo w składzie:

Fundacja Aktywizacja (Partner Wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Organizacje te zaprosiły do współpracy ponad 101 gmin z całej Polski:

Dla kogo?
CHCEMY ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA W WIEKU 44-65+, KTÓRZY

CHCIELIBY NAUCZYĆ SIĘ WYKORZYSTYWAĆ ZASOBY INTERNETU DO CODZIENNEGO ŻYCIA.
Przykładowe umiejętności, które uczestnicy nabędą dzięki szkoleniom z poszczególnych obszarów m.in.:

0 Czy umiesz kontaktować się przez Skypa z bliskimi?
0

Czy umiesz przesyłać zdjęcia?

0 Czy umiesz robić zakupy na Allegro?
0 Czy umiesz sprawdzić stan konta przez Internet albo zrobić przelewy?
0 Czy umiesz korzystać z elektronicznych wydań prasy?
0 Czy wiesz, co słychać w naszej gminie - zaglądasz na lokalne portale
informacyjne i na stronę urzędu gminy?

TAKIE I INNE INFORMACJE ZDOBĘDZIESZ NA NASZYM KURSIE!

Zapisy i rekrutacja
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Katarzyną Nowak-Śronek pod nr tel. 668 983 754.
Rekrutacja odbywa się w Biurze Referatu Promocji, Kultury i Sportu przy ul. Kościelnej 7.
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 37. SESJI RADY MIASTA
PUSZCZYKOWA PRZEPROWADZONEJ 28 XI 2017 R.

UCHWAŁA NR 263/17/VII
w sprawie: powołania członka Ko
misji Mieszkaniowej.
§ 1. W skład Komisji Mieszkaniowej
powołuje się pana Krzysztofa llskiego.

UCHWAŁA NR 264/17/VII
w sprawie: stwierdzenia przekształ
cenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Puszczykowie w ośmio
letnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Ada
ma Mickiewicza w Puszczykowie.
§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 wrze
śnia 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mic
kiewicza w Puszczykowie z siedzibą przy
ul. Wysokiej 1,62-040 Puszczykowo stała
się ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 1
im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie
z siedzibą przy ul. W ysokiej 1, 62-040
Puszczykowo.
§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej nr 1
im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie
obejmuje ulice: Akacjowa, Azaliowa, Bocz
na, Brata Józefa Zapłaty, Bukowa, Cha
browa, Chrobrego od nr 1 do nr 22, Cicha,
Cienista, Czarnieckiego, Dębowa, Działko
wa, Gliniana, Gołębia, Grzybowa, Hotelo
wa, Jałowcowa, Z. Janaszka, Jarosławska,
Jasna, Jaworowa, Jodłowa, Konwaliowa,
Kościelna, Kwiatowa, Klonowa, Ks. I. Posadzego, Kopernika od nr 53 do nr 76, Krę
ta, Klasztorna, Krańcowa, Krzywa, Krótka,
Lipowa, Lodowcowa, Łąkowa, Magazyno
wa, Makowa, Miętowa, Miodowa, More
nowa, M yśliw ska, Na Skarpie, Nowa,
Ogrodowa, Owocowa, Piękna, Podleśna,
Podgórna, Polna, Powstańców Wielkopol
skich od nr 1 do nr 22, Poznańska, Prof.
I. Dąmbskiej, Przecznica, Pszeniczna, Przy
Murze, Robocza, Rolna, Różana, Rumian
kowa, Rynek, Rządowa, Sasankowa, So
wia, Strażacka, Studzienna, Sobieskiego,
Stroma, Słoneczna, Sosnowa, Sportowa,
T enisow a, Topolow a, U rocza, W ąska,
Wczasowa, Wierzbowa, Wiosenna, Wyso
ka, Wodziczki, Wrzosowa, Zalesie, Zielo
na, Źródlana, Żwirowa, Żytnia.

UCHWAŁA NR 265/17/VII
w spraw ie: stw ierd zen ia p rze
kształcenia dotychczasowej sześcio
letniej Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Powstańców Wielkopolskich w Pusz
czykowie w ośmioletnią Szkołę Pod

stawową nr 2 im. Powstańców Wielko
polskich w Puszczykowie.

zadań izby wytrzeźwień w 2018 r.

§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 wrze
śnia 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców
Wielkopolskich w Puszczykowie z siedzi
bą przy ul. Kasprowicza 1, 62-040 Pusz
czykowo stała się ośmioletnią Szkołą Pod
stawow ą nr 2 im. Powstańców Wielko
polskich w Puszczykowie z siedzibą przy
ul. Kasprowicza 1, 62-040 Puszczykowo.
§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich w Pusz
czykowie obejmuje ulice: Andersonów,
Bałtycka, Berwińskiego, Bema, Brzozowa,
Czarna, Chrobrego od nr 23 do końca,
Dąbrowskiego, Dworcowa, Gajowa, Gra
niczna, Grochowa, Grunwaldzka, Gwarna,
Fiedlera, Fiołkowa, Helska, Jackowskiego,
Jaskółcza, Jastrzębia, Jeździecka, Kaspro
wicza, Kasztanow a, Kochanow skiego,
Konopnickiej, Kopernika od nr 1 do nr 52,
Kościuszki, Kosińskiego, Kosynierów Miłosławskich, Kraszew skiego, Langego,
Leśna, Libelta, Łukaszewicza, 3 Maja, Ma
zurska, Matejki, Marcinkowskiego, Mic
kiewicza, Moniuszki, Mocka, Nadwarciań
ska, Narcyzowa, Niepodległości, Niwka
Stara, Niezłomnych, Nizinna, Norwida,
Nowe Osiedle, Nowowiejskiego, Odskok,
Parkowa, Piaskowa, Piesza, Pomorska,
Powstańców Wielkopolskich od nr 23 do
końca, Prusa, Przyszkolna, Pułaskiego,
Radosna, Ratajskiego, Reja, Reymonta,
Słowackiego, Słowicza, Sokoła, Solskiego,
Spokojna, Szpitalna, Śląska, Środkowa,
Świerkowa, Tulipanowa, Wawrzyniaka,
Wiązowa, Wspólna, Wydmowa, Wyspiań
skiego, Zacisze, Zaułek, Żupańskiego.

UCHWAŁA NR 268/17/VII
w sprawie: udzielenia pomocy fi
nansowej Gminie Sośno.

UCHWAŁA NR 266/17/VII
w sprawie: uchwalenia rocznego
programu współpracy Miasta Puszczy
kowa z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzący
mi działalność pożytku publicznego na
rok 2018.
UCHWAŁA NR 267/17/VII
w sprawie: udzielenia pomocy fi
nansowej Powiatowi Poznańskiemu.
§ 1. Postanawia się o udzieleniu w 2018
r. pomocy finansowej Powiatowi Poznań
skiemu w kwocie 11.771 zł w formie do
tacji celowej z przeznaczeniem na pokry
cie części kosztów zlecenia wykonywania

§ 1. Postanawia się o udzieleniu w 2018
r. pom ocy fin a n so w e j Gm inie Sośno
w kwocie 20.000 zł w formie dotacji celo
wej z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia
2017 r. - rem ont budynków, w których
zlokalizowane są mieszkania komunalne.

UCHWAŁA NR 269/17/VII
w spraw ie: zmiany uchwały Nr
169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi
nansowej Miasta Puszczykowa na lata
2017-2023.
UCHWAŁA NR 270/17/VII
w sprawie: zmiany uchwały budże
towej Miasta Puszczykowa na rok 2017
Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Pusz
czykowa na rok 2017 Nr 1 7 0 /1 6/VII
z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z 3.01.2017 r. poz. 152) wprowadza się nastę
pujące zmiany: 1) w § 1:
a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę
171.000 zł do kwoty 44.086.345,42 zł;
b) zmniejsza się dochody majątkowe
o kwotę 171.000 zł do kwoty 2.204.349,01 zł;
2) w § 2 zmniejsza się wydatki ogółem
o k w o t ę 7 5 0 . 0 0 0 zł do k w o t y
47.380.694,43 zł, w tym: a) zmniejsza się
wydatki bieżące o kwotę 183.000 zł do
kwoty 36.912.871,43 zł, b) zmniejsza się
wydatki majątkowe o kwotę 567.000 zł
do kwoty 10.467.823 zł;
7) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się deficyt budżetu Miasta
w wysokości 1.090.000 zł, który zostanie
pokryty przycho d am i p o cho d zącym i
z wolnych środków, jako nadwyżki środ
ków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, wynikających z rozliczeń wyemi
towanych papierów wartościowych, kre
dytów i pożyczek z lat ubiegłych.";
8) w § 6 zwiększa się dochody i wydatki
zw iązane z realizacją zadań realizow a
nych w drodze umów lub porozum ień
zjednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę 50.000 zł do kwoty 1.096.700 zł.

SAMORZĄD

O
Cai

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 38. 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 tub e-mailem: rada@puszczykowo.pl.
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KONIEC ROKU - CZAS PODSUMOWANIA PRACY
KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU W 2017 R.

3 * *&<■

Zbliża się koniec 2017 roku, a więc
i czas bilansu dokonań, w tym także
podsumowania pracy radnych w KEKiS.
§ / ' jW
Chciałabym przedstaw ić Państwu tu,
w puszczykowskim miejskim informatof
j I
rze, czym zajm ow aliśm y się podczas
tych dwunastu miesięcy. Nasza komisja
Przewodnicząca
może czuć w tym roku spełnienie, gdyż
Komisji Kultury,
dopięliśmy
dwa bardzo ważne dla puszEdukacji i Sportu
czykowskiego życia społecznego projek
Małgorzata Szczotka
ty, kończąc je namacalnym konkretem.
Chodzi mi oczywiście o oddanie do użyt
ku hali widowiskowo-sportowej oraz powstanie i przyjęcie Stra
tegii Rozwoju i Promocji Miasta. Są to efekty konsekwentnej
realizacji obranej, poprzez naszą komisję, koncepcji miasta
przyjaznego mieszkańcom.
Jeśli chodzi o halę, to już dziś, po zaledwie kilku miesiącach
jej działalności, widać, że powstał nowoczesny obiekt bardzo
potrzebny miastu, który tętni życiem od rana do późnych go
dzin wieczornych. A patrząc na sportowe osiągnięcia naszych
młodych mieszkańców Puszczykowa (czego dowody, robiące
naprawdę duże wrażenie, mieliśmy podczas gali wręczania na
gród Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdol
nionych), trzeba zauważyć, że w sport w Puszczykowie warto
inwestować.
Jeśli zaś chodzi o strategię, to niezwykle istotnym jest fakt,
że w procesie powstawania dokumentu wzięło udział wielu
mieszkańców i udało nam się kilka razy porozmawiać, co warto
zaznaczyć w cywilizowany sposób, na temat różnych wizji roz
woju Puszczykowa. Efektem tych wielu godzin dyskusji je st
dokument strategiczny, który przedstawia pewnego rodzaju
kompromis i wyznacza nam kierunki działań rozwojowych mia
sta na najbliższe lata. O tym jednak już sporo pisałam w tym
roku na łamach „Echa Puszczykowa".

P

LP.

1.

2.

TERMIN

17
stycznia

14
luty

Należy więc przedstawić Państwu, czym jeszcze zajmowa
liśmy się w tym roku. Otóż dużo czasu zajęła nam kwestia re
formy oświaty. Pracując nad tym wyzwaniem, mogliśmy przyj
rzeć się temu zagadnieniu dogłębnie. Odwiedziliśm y obie
szkoły podstawowe, gdzie dyskutowaliśmy z nauczycielami
i dyrekcją na temat szans i zagrożeń tej zmiany w szkolnictwie.
Przyjęliśmy nawet i pisemnie sformułowaliśmy stanowisko KE
KiS wobec reformy oświaty, wyrażające nasze obawy i zaniepo
kojenie, które zostało wysłane do Kuratorium Oświaty i Woje
wody Wielkopolskiego. Niestety, bez odzewu do dziś.
Wspomnieć natęży też fakt, że poza bytnością w szkołach
odbyliśmy jeszcze kilka innych posiedzeń w terenie, odwiedzi
liśmy Centrum Tenisowe „Angie", „Sportotekę", byliśmy też
z wizytą we wszystkich puszczykowskich przedszkolach. Dzięki
tego rodzaju aktywności członkowie KEKiS mieli możliwość
zapoznać się na miejscu z możliwościami, ofertą oraz planami
na przyszłość tych ważnych ośrodków życia społecznego
w Puszczykowie, związanych z edukacją i sportem. Jako prze
wodnicząca naszej komisji jestem głębokim zwolennikiem tego
typu pracy. Dzięki rozmowom i wizjom lokalnym możemy wy
robić sobie obiektywną opinię na konkretny temat i jesteśm y
na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym mieście i co oferuje
ono swoim mieszkańcom w interesujących nas, z punktu wi
dzenia kompetencji komisji, dziedzinach.
Szanowni Państwo, z tego względu, że niewielu z Was przy
bywa na spotkania komisji, które są, co podkreślam jeszcze raz,
otwarte dla każdego zainteresowanego, pragnę przedstawić
Państwu konkretną tematykę, jaką zajmowaliśmy się w mijają
cym roku. Czuję się zobowiązana do takiego sprawozdania
przed Wami, m ieszkańcam i Puszczykowa, których jestem
przedstawicielką w samorządzie. I dlatego prezentuję poniżej
tabelę, w której zostały zestaw ione terminy i tematy posie
dzeń, na których pracowała w tym roku Komisja Edukacji, Kul
tury i Sportu. Warto się z tym zapoznać.

TEMATY
♦ Puszczykowskie Towarzystwo Cyklistów - prezentacja stowarzyszenia i jego planów
działalności w 2017 r.
♦ Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2017.
♦ Propozycje sportowo-kulturalne na nadchodzące ferie zimowe.
♦ Plan pracy KEKiS na 2017 rok.
♦ Wizyta w Szkole Podstawowej nr 2 - wizja lokalna dokonanych remontów.
♦ Zaopiniowanie uchwały w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.
♦ Regulaminy przyznawania nagród Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz stypendiów
dla uczniów wyróżniających się w nauce i mających znaczące osiągnięcia artystyczne - dyskusja nad
sprecyzowaniem kryteriów.
♦ Strategia Rozwoju i Promocji Miasta - stan prac.

♦ Wizyta w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 - wizja lokalna i dyskusja na temat zbliżających
3.

4.

6

się zmian związanych z reformą oświaty.
14-15
marca

18
kwietnia

♦ Regulaminy korzystania z Orlików - dyskusja.
♦ Informacja 0 podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
♦
♦
♦
♦

Strategia rozwoju i promocji miasta - dyskusja po podsumowaniu ankiet i wywiadów pogłębionych.
Zabytki w Puszczykowie - dyskusja.
Stanowisko KEKiS wobec reformy oświaty.
Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych naukowo i artystycznie projekt zmian i dyskusja.
♦ Zaopiniowanie projektów uchwał.
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5.

TEMATY

TERMIN

16
maja

♦
♦
♦
♦

Ścieżki rowerowe - spotkanie z przedstawicielami WPN i Mikroregionu.
Ścieżki turystyczne - spotkanie z przedstawicielami PTTK.
Dni Puszczykowa - program, ostateczne ustalenia.
Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
- zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno - sportowych,
- oferta atrakcji sportowych.

♦ Wizyta w Centrum Tenisowym „Angie".
13
czerwca

7.

11
lipca

wspólne posiedzenie Komisji Edukacji Kultury i Sportu, Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
oraz Komisji Spraw Społecznych
♦ Podsumowanie warsztatów strategicznych i dyskusja nad zapisami Strategii Rozwoju Miasta
i Strategii Promocji Miasta.

8.

8
sierpnia

♦ Przedszkola w Puszczykowie - wizyta w placówkach:
- Niepublicznym Przedszkolu - „Chatka Kubusia Puchatka", ul. Niepodległości 14,
- Niepubliczne Przedszkole „Leśni Przyjaciele", ul. Przyszkolna 1,
- Przedszkole Publiczne „Czarodziejski Zamek”, ul. Czarnieckiego 2,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze", ul. Gołębia 47,
♦ Nowa Strategia Rozwoju i Promocji Miasta.

9.

17
sierpnia

♦ Przedszkola w Puszczykowie - wizyta w placówkach:
- Niepublicznym Polsko-Angielskim Przedszkolu Kotki Dwa, ul. Poznańska 5.
♦ Strategia Rozwoju i Promocji Miasta.
♦ Zaopiniowanie projektów uchwał.

10.

19
września

♦
♦
♦
♦

SAMORZĄD

6.

♦ Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za rok 2016 w zakresie działań komisji
oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 0 sprawozdaniu
z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
♦ Hala widowiskowo-sportowa; stan budowy.
♦ Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią Rozwoju i Strategią Promocji Miasta.

Podsumowanie obchodów „Dni Puszczykowa".
Plany organizacyjne związane z imprezą „Dni Puszczykowa" na przyszły rok - dyskusja.
Podsumowanie sezonu letniego w kulturze i sporcie.
Kultura, zabytki i sport w świetle nowej strategii rozwoju miasta.

♦ Informacja 0 stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 na terenie
11.

17
października

12.

21
listopada

13.

12
grudnia

♦
♦
♦
♦

Puszczykowa.
Spotkanie z dyrektorami szkół - podsumowanie roku szkolnego 2016/2017.
Kultura, zabytki, sport i rekreacja w Puszczykowie w świetle nowej strategii rozwoju.
Nagrody Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wypracowanie wniosków i założeń do budżetu miasta na rok 2018 r.

♦ Plany organizacyjne związane z imprezą „Dni Puszczykowa 2018”.
♦ Analiza projektu budżetu miasta na rok 2018 w zakresie zadań komisji.
♦ Zapoznanie się z wnioskami 0 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlae dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
♦ Zaopiniowanie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 r.
♦
♦
♦
♦

Możliwości powstania w Puszczykowie skate parku - dyskusja.
Plany stworzenia w Szkole Podstawowej nr 1 klasy tenisowej.
Podsumowanie pracy komisji w 2017 r.
Propozycje do planu pracy na 2018 r.

Na koniec skorzystam z okazji, by złożyć Państwu, w imieniu swoim i całej Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu RM Puszczykowa, życzenia świąteczne. Niech ten wyjątkowy świąteczny czas połą
czy nas we wspólnym przeżywaniu Bożego Narodzenia. Niech zagości wśród nas pokój, radość
i życzliwość dla drugiego człowieka. Życzę Państwu na te święta wielu cudownych chwil z najbliż
szymi przy rodzinnym stole i jednoczącej rozmowie, a w nowym roku zdrowia, sił i odwagi w poko
nywaniu wyzwań codzienności i wiele optymizmu na każdy dzień. Wesołych Świąt!
Małgorzata Szczotka
przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RM Puszczykowa
ECHO PUSZCZYKOWA - grudzień 2 0 1 7
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MIEJSKIE INWESTYCJE

W

grudniu kontynuowane były prace związane z termomodernizacją i rozbudową Urzędu Miejskiego
oraz budową remizy strażackiej. Miasto rozstrzygnęło także kolejne przetargi, m.in. na prace drogo
we oraz świadczenie usług przewozowych na bezpłatnej linii autobusowej nr 695.
Prace związane z termomodernizacją budynków Urzędu Miej
skiego wraz z ich przebudową niebawem wkroczą w kolejny
etap. Na przełomie listopada i grudnia ekipy wykonawcy rozpo
częły ostatni etap prac w budynku B. Zamontowano już wszyst
kie okna oraz drzwi, wcześniej zakończono prace na stropoda
chu. Do zakończenia pozostały tylko prace wykończeniowe,
kładzione są płytki, wykładziny podłogowe, malowane ściany.
Trwają też prace na zewnątrz budynku B, związane z wyrówna
niem terenu i układaniem chodników, ponieważ w styczniu to
właśnie do niego z zabytkowego budynku A przeniosą się urzęd
nicy.
Obecnie budynek B je st jeszcze wyłączony z eksploatacji.
W styczniu będą tam funkcjonowały wszystkie referaty Urzędu
Miejskiego, z wyjątkiem referatu Ochrony i Monitoringu Środo
wiska i urzędników zajmujących się podatkami oraz Ewidencją
Działalności Gospodarczej, którzy do zakończenia wszystkich
prac będą pracować w kontenerach (na okres budowy zainsta
lowano je przed urzędem). Natomiast referat Promocji, kultury
i sportu na czas prac przeniósł się do obiektów na terenie spor
towym przy ul. Kościelnej (tych, w których funkcjonował wcze
śniej CAS).
Oczywiście zakończenie prac w budynku B i oddanie go do
użytkowania nie oznacza zakończenia wszystkich prac. Ich zakres
jest znacznie większy i obejmuje także prace w zabytkowym bu
dynku A, które rozpoczną się w styczniu. Oprócz ocieplenia ca
łego kompleksu zostanie w nim także przebudowany układ po
mieszczeń. Bardzo istotnym elementem inwestycji jest przysto
sowanie budynków do obsługi osób niepełnosprawnych.
W zakres prac wchodzi także wymiana okien oraz instalacji
grzewczej. Jednym z istotnych elementów termomodernizacji
Urzędu Miejskiego jest montaż kolektorów instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku B. Ten etap robót rozpoczął się na po
czątku grudnia. Na te prace Puszczykowo uzyskało dofinanso
wanie w wysokości prawie 650 tys. zł.
Z uwagi na to, że budynek A, czyli dawny pałacyk myśliwski
wybudowany, jako willa latem 1936 r. dla Gertrudy Roweckiej
(według projektu architekta Lenza), znajduje się na liście zabyt
ków, dokumentacja techniczna została uzgodniona z Powiato
wym Konserwatorem Zabytków.
Zgodnie z warunkami przetargowymi prace mają zakończyć
się do końca maja 2018 r.
Bez przeszkód i w zgodzie z harmonogramem prowadzone są
także prace na budowie remizy strażackiej dla OSP Puszczyko
wo, przy ul. Nadwarciańskiej. Roboty (stan deweloperski) zosta
ną zakończone w przyszłym roku. W budynku będą garażowane
pojazdy puszczykowskich ochotników oraz przechowywane
specjalistyczne wyposażenie, którym dysponuje ta jednostka.
Remiza zapewni także zdecydowanie lepsze warunki socjalne
strażakom ochotnikom.
Na początku grudnia rozpoczęto prace remontowe ul. Spor
towej (nie dotyczą one jednak odcinka wybudowanego w 2013
r.). Drogowcy pracują na fragmencie od ul. Poznańskiej do zjaz
du do zaplecza sklepu Społem, gdzie po deszczach tworzyły się
olbrzymie kałuże. Znacząco utrudniały one przejazd, a przejeż
dżające przez wodę samochody ochlapywały pobliskie elewacje
powodując ich niszczenie.
Miasto rozstrzygnęło już także kilka przetargów. Ulicę Strażac
ką wykona firma PUBT Ander 87 z Puszczykowa, a ul. Solskiego
ZRD K. Michałkowska z Rogalinka. Zakres prac na ul. Strażackiej

obejmuje odcinek ok. 204 m z chodnikiem o szerokości 2 m oraz
położenie kanalizacji deszczowej. Ulica Solskiego także zyska
nową nawierzchnię i chodnik. W miejscach istniejących bram
zaprojektowano zjazdy drogowe z kostki typu poz-bruk.
Odbył się także przetarg na budowę ulicy Świerkowej oraz
powtórzony przetarg na budowę ul. Rolnej - obecnie trwa we
ryfikacja złożonych ofert. Powtórka procedury przetargowej
była konieczna, ponieważ cena proponowana przez oferenta za
budowę ul. Rolnej, była wyższa od kwoty zabezpieczonej na tę
inwestycję w budżecie miasta. W zakres prac na tej ulicy wcho
dzi również budowa nowej nawierzchni z kostki typu poz-bruk
(odcinek ok. 300 m) i instalacja systemu odwodnienia w postaci
tzw. skrzynek rozsączających.
23
listopada br. z inicjatywy burmistrza Andrzeja Balcerka od
było się spotkanie z mieszkańcami ul. Krańcowej, podczas któ
rego przedstawiciel wykonawcy i urzędnicy omówili harmono
gram i zakres prac, które będą wykonywane w ramach tego za
dania. Na początku grudnia wykonawca rozpoczął prace.
12
grudnia br. miasto podpisało umowę na budowę w ie
lofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Pod
stawowej nr 1. Prace wykona firma Mardo Sport z Puszczykowa.
Na kolejnym boisku, które powstanie w naszym mieście znajdą
się m.in.: 4-torowa bieżnia o długości 200 m z nawierzchnią
z poliuretanu, skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia
kulą i boisko 50x25 m ze sztuczną nawierzchnią z syntetycznej
trawy piłkarskiej. Na realizację tego obiektu Miasto uzyskało do
finansowanie z Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Natomiast na 15 grudnia br. zaplanowano otwarcie ofert
w przetargu na rewitalizację „Mimozy". Miasto uzyskało na ten
cel dofinansowanie w wysokości 3,4 min zł z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, działanie 4.4 „Za
chowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa natural
nego i kulturowego1', poddziałania 4.4.3 „Zachowanie, ochrona,
promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
w ramach ZIT dla MOF Poznania''. Całość prac pochłonie ok. 4
min zł. Tak wysoki koszt rewitalizacji wynika, m.in. z tego, że jest
to obiekt zabytkowy. Z tego względu wszystkie prace musiały
być uzgodnione z konserwatorem zabytków i będą prowadzone
pod jego nadzorem.
Zakres prac zakłada odtworzenie historycznego charakteru
budynku wraz z jego przeznaczeniem na cele użyteczności pub
licznej. Rewitalizacja obiektu będzie polegać nie tylko na reali
zacji prac remontowych - w jej wyniku „Mimoza" stanie się miej
scem integrującym lokalną społeczność, które pozostanie w ge
stii Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury. W odnowio
nych pomieszczeniach organizowane będą spotkania kulturalne
i warsztaty artystyczne. Miasto zleciło także wykonanie projektu
„zielonego rynku", który zwyciężył w tegorocznym Budżecie
Obywatelskim. Powstanie on na terenie znajdującym się między
apteką a komisariatem policji. Projekt będzie wykonany w opar
ciu o koncepcję przygotowaną wcześniej, na zlecenia miasta
przez pracownię Elm Studio.
Zakończyło się już także postępowanie związane z wyborem
firmy, która będzie realizowała dla miasta bezpłatne przewozy
autobusowe na linii 695. Na 2018 r. najkorzystniejszą ofertę zło
żyła firma Bobrowski Trans z Puszczykowa. Przewozy będą
świadczone busami VW T 5 Trans Miasto spełniającymi normy
Euro 4.
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Kolektory instalacji Fotowoltaicznej na dachu budynku B.
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Budowa strażnicy OSP przebiega zgodnie z harmonogramem.

INWESTYCJE

Fronton z płaskorzeźbą amazonki na budynku A UM.

R e m o n t ul. S p o rto w e j, na o d cin k u od ul. P o zn a ń skie j
do zaplecza sklepu Społem.

Na ul. Krańcowej rozpoczęły się ju ż prace.

Aktualny stan willi Mimoza.

W ramach Budżetu Obywatleskiego, na terenie między apteką,
a komisariatem powstanie „zielony rynek".
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OBCHODZILI ZŁOTE GODY

W

tym roku swoje Złote Gody św iętow ało w Puszczykowie 14 par. Uroczystość w ręczenia medali za
długoletnie pożycie m ałżeńskie odbyła się w restauracji Szafoniera.

Szacowni jubilaci odebrali medale za długoletnie pożycie

Pary obchodzące złote gody złożyły specjalne podziękowania

małżeńskie przyznane im przez Prezydenta Rzeczypospolitej

swoim „drugim połowom", za okazaną miłość, przywiązanie
i opiekę.

Polskiej. M edale i upominki dostojnym jubilatom w ręczył
Burm istrz Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek oraz Joan
na Szejn z Urzędu Stanu Cywilnego.
- Zapewne kiedy myślą sięgacie wstecz i widzicie owoce wa
szego trudu nie żaiujecie tych wspólnie przeżytych dni, tych lat,
bo wiecie, że to przykład zgody i miłości małżeńskiej dla tych
wszystkich, którzy dzisiaj, podobnie jak Wy przed pięćdziesięciu
łaty, decydują się związać węzłem małżeńskim - mówił do jubi

latów A. Balcerek.

Po oficjalnej ceremonii wszyscy wznieśli toast za kolejne...
pół wieku razem . Na jubilatów czekał też tort, oczyw iście
z okolicznościowym napisem „50 lat razem".
Na zakończenie uroczystości jubilaci wysłuchali koncertu
w wykonaniu artystów z sespołu The Scovery Art, którzy za
śpiewali znane szlagiery z lat młodości jubilatów.
Na gości czekał także poczęstunek przygotowany przez re
staurację Szafoniera.

____________________________________________________________red

ZŁOCI JUBILACI
Urszula i Bogdan Czamańscy
Władysława i Jan Dolatowie
Irena Kunicka-Dubowik i Andrzej Dubowik
Lidia i Benedykt Góździowie
Krystyna i Kazimierz Lewandowscy
Maria i Paweł Łączkowscy
Krystyna i Marian Maciasowie
Stefania i Zenon Madajczakowie
Bożena i Włodzimierz Madajewscy
Bogumiła i Roman Ochoccy
Antonina i M ieczysław Rakowscy
Anna Styzińska-Ryglewicz i Jan Ryglewicz
Elżbieta i Zdzisław Słaby
Urszula i Stanisław Wędziochowie
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MIKOŁAJKI NA RYNKU

R

adość, śmiech, muzyka i zapach gorącej czekolady wypełni

w prezencie, miała dla najmłodszych mnóstwo atrakcji, wspól

ły puszczykowski rynek kiedy dzieci i dorośli przybyli na

nych zabaw i świątecznych zagadek. Jeśli zaś u kogoś jej obec

mikołajkową imprezę. Po raz kolejny spotkaliśmy się w mikołaj

ność wywołała uczucie chłodu mógł rozgrzać się pyszną gorącą

kowym nastroju, by wspólnie rozpocząć oczekiwanie na nad

czekoladą. Jak co roku mikołajkowej zabawie towarzyszył kier

chodzące święta Bożego Narodzenia. Tym razem nie tylko

masz, podczas którego można było nabyć piękne ozdoby,

Święty Mikołaj odwiedził nasze miasto, towarzyszyli mu przyja

drew nienie zabawki czy złoty środek na zdrowie w słoiku -

ciele z krainy pełnej śniegu - śpiewająca królowa Elsa i wesoły
bałwanek. W mikołajowym orszaku nie zabrakło też anioła

pyszny miód. Zimowa impreza już za nami, na kolejne spotka
nie z Mikołajem zapraszamy za rok.

i skrzata. Mroźna królowa, choć nie przywiozła ze sobą śniegu

______________________________________________________

Fot. Alicja Brączkowska (8x)

INFORMACJE

BMCAK
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LEPIEJ ZAPALIĆ ŚWIECZKĘ... MARATON PISANIA LISTÓW

araton Pisania Listów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich przeszedł do hi
storii. Odwiedziły nas 22 osoby. Na zakończenie akcji mieliśmy 134 listy, a kolejne 80 byty napisane
przez weekend.

M

Możemy poszczycić się zatem liczbę 214 listów. Jak zwykle,
pisaliśmy w obronie ludzi pokrzywdzonych przez reżim, nie
sprawiedliwie osądzonych, walczących o godność we własnym
kraju, broniących terytoriów przed korporacjami i przemytni
kami, czy przeciwstawiających się wywłaszczaniu. Nasze listy
trafią do Bangladeszu, Egiptu, Izraela, Turcji, Jamajki, Hondu
rasu, Finlandii, Czadu, do Chin i na Madagaskar. Wartość wol
ności wyznania, prawo do własności, możliwość wyrażania
własnego zdania, to sprawa uniwersalna na całym świecie niestety są miejsca, gdzie ludzie nie mają takiego prawa. Wła
śnie temu służy nasz Maraton! Nasze działania w ubiegłych
latach pokazują, że trud pisania nie idzie na marne. Upragniona
wolność, odstąpienie od niszczenia własności, dostęp do po
mocy medycznej, czy w końcu prawo do sprawiedliwego pro
cesu, to sukces poprzednich akcji, w których też braliśmy
udział. To niewyobrażalne uczucie, kiedy oglądamy filmy Amnesty International „Dobre wiadomości" i słyszymy podzięko
wania osób, za którymi wstawialiśmy się w ubiegłych latach. To
pokazuje, jak wielką wartość ma ukierunkowana i powszechna

OŚWIATA

^

akcja - za udział w której - dziękujemy!!! Nie na darmo hasłem
maratonowym są słowa: Lepiej zapalić świeczkę, niż przeklinać
ciemność...
,
,
Beata Adamczyk - Durczewska
-- -----------------------------------------Maciej Kubacki

JUBILEUSZ SKS JANTAR W RACOCIE

-lecie działalności Szkolnego Klubu Sportowego „JAN
TAR" w Racocie to ponad pół tysiąca wycieczek: biwa
ków, obozów, wyjazdów zagranicznych na imprezy sportowe
i podróży na igrzyska olimpijskie. To tylko taki skrót. Największą
wartością jest uczestnictwo młodzieży, poznawanie świata, Pol
ski i sportowych autorytetów. Równolegle swoje święto
30 - lecia obchodził Klub Olimpijczyka. Myślę, że krzewienie idei
olimpijskiej wśród młodych ludzi, przez tak wiele lat jest bez
cenne dla ich wychowania. Na jubileuszowej uroczystości nie
mogło zabraknąć olimpijczyków. Do Racotu zawitali: Tadeusz
Kulczycki, Grzegorz Nowak, Zbigniew Rachwalski, byli też rodzi
ce Anity Włodarczyk - Maria i Andrzej Włodarczykowie. Polski
Komitet Olimpijski reprezentowali - dwukrotny medalista olim
pijski Marian Sypniewski i Elżbieta Kwiatkowska, uznawana za
„matkę chrzestną" Jantara. Zjawił się też „ojciec chrzestny" red. Andrzej Kuczyński. Wśród gości byli również samorządow
cy, osoby od lat wspierające działalność Jantara, delegacje za
przyjaźnionych klubów olimpijczyka z różnych stron Polski. Była
to okazja do wspomnień i wyróżnienia osób zaangażowanych
w rozwój sportu. Podczas jubileuszowych obchodów wręczono

odznaczenia. Brązowy medal „Za zasługi dla Polskiego Komite
tu Olimpijskiego" otrzymała Aldona Rajewska-wiceprezes na
szego Klubu Olimpijczyka z Puszczykowa. Do rąk Wojciecha
Ziemniaka - prezesa Klubu „Jantar" trafiły liczne listy gratula
cyjne i okolicznościowe upominki. Jeszcze raz serdecznie gra
tulujemy prezesowi i życzymy dalszych sukcesów!
Izabela Kasprzyk
_
Kl ub Olimpijczyka w Puszczykowie

ŚW IĘTU JEM Y DZIEŃ M ISIA
W SP nr 1 po raz kolejny swoje święto ob
chodził Pluszowy Miś. W tym dniu wszystkie
dzieci z klas 0-3 zabrały ze sobą do szkoły ma
skotkę pluszowego misia. Podczas apelu
przygotowanego przez panią bibliotekarkę
Ewę Sturzbecher, każda z klas zaśpiewała
piosenkę o misiu oraz wysłuchała czytanego
opowiadania na temat pandy wielkiej. Na
stępnie wszyscy odpowiadali na pytania do
tyczące tekstu, podnosząc w górę zielone lub
czerwone kartki. Na koniec wszystkie dzieci
wraz ze swoimi misiami pozowały do wspól
nego zdjęcia.
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piątek 1 grudnia w SP nr 1 już po raz drugi odbył się Kier
masz Bożonarodzeniowy zorganizowany przez Radę Ro
dziców. Każda klasa przygotowała swoje stoisko, na którym
sprzedawała świąteczne ozdoby zrobione przez uczniów, przy
pomocy i zaangażowaniu rodziców i nauczycieli. Przepięknych
własnoręcznie zrobionych ozdób było mnóstwo, nie brakowa
ło choinek z makaronu, szyszek, czy popularnych w tym roku
choinek na pniu, świeczników, czy bombek. Wszystkie klasy
spisały się na medal i przygotowały cudowne ozdoby świątecz-

W

ne, które mogli zakupić nasi uczniowie, ich rodziny i mieszkań
cy Puszczykowa. Cała szkoła wykazała się niezwykłą pomysło
wością i z wielkim zaangażowaniem i sercem przygotowała się
do kiermaszu. Mogliśmy spróbować świątecznych pierników
czy barszczu, wypić kawkę i zjeść ciasto w „Kawiarence pod
Aniołem" oraz zrobić sobie mikołajkowe zdjęcia w foto-budce,
czy usiąść na kolanach Świętego Mikołaja. Cudowna magia
świąt zagościła już w naszych sercach. Dziękujemy wszystkim
za zaangażowanie i czekamy na kolejny taki dzień już za rok.
__________________________________________ Agnieszka Sibilak

POKAZ TALENTÓW
zkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie już od ponad pięciu
lat odznaczona jest tytułem „Szkoły Odkrywców Talentów."
Również od wielu lat w naszej szkole odbywa się wzorowany na
telewizyjnym programie „Mam talent" konkurs pod tą samą
nazwą. W tym roku przyjął on formę „Pokazu Talentów”, pod
czas którego chętni uczniowie mogli zaprezentować przed in
nymi swoje niezwykłe umiejętności i talent. Pierwsza część ta
kiego pokazu talentów odbyła się w czwartek 30 listopada.
W tym dniu swoje umiejętności pokazali nam uczniowie z klas
1-3. Nie brakowało wspaniałych muzyków, solistów czy tance
rzy. Wszyscy uczestnicy otrzymali ogromne brawa oraz pamiąt
kowe dyplomy. Całą uroczystość prowadziła pani Dominika
Musiał - pomysłodawczyni konkursu oraz pani Anna Kochaniecka-Gosztkowska. Na drugą część czekamy już w styczniu, a tam

S

odkryjemy talenty uczniów z klas 4-7 oraz gimnazjalistów.
__________________________________________ Agnieszka Sibilak

W SP nr 1 odbywają się cotygodniowe zajęcia z udzielania pierwszej pomo
cy. Na razie objęci są nimi chętni uczniowie z dwóch klas edukacji wczesnoszkolnej, jednakże w planach są lekcje również w innych klasach. Podczas zajęć
dzieci uczą się m. in. sprawdzać przytomność i oddech, wzywać pogotowie
ratunkowe, ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej oraz zastosować re
suscytację krążeniowo-oddechową. Zajęcia prowadzone są przez dwie prze
szkolone w tym zakresie nauczycielki - Agatę Akuszewską i Dominikę Musiał.
Są objęte programem edukacyjnym „Ratujemy i uczymy ratować" wspieranym
przez WOŚP.
Agnieszka Sibilak
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KIERMASZ BOŻONARODZENIOW Y W JEDYNCE

UTALENTOWANI PUSZCZYKOWIANIE NAGRODZENI
o raz 11. Rada Miasta Puszczykowa nagrodziła najbardziej
uzdolnioną młodzież naszego miasta. W tegorocznej edycji
wyróżnienia otrzymała rekordowa liczba - 84 osób.
Nagroda przyznawana jest uczniom wyróżniającym się zna
czącymi osiągnięciami w nauce, sporcie, pracy naukowej, arty
stycznej i kulturalnej oraz zadaniach promujących miasto.
W tym roku uroczystość odbyła się 7 grudnia w nowej hali wi
dowiskowo-sportowej przy SP nr 1.
Młodzi utalentowani puszczykowianie otrzymali dyplomy
i nagrody z rąk przewodniczącej Rady Miasta Małgorzaty Hem-

powicz oraz radnych: Doroty Łuczak-Dydowicz, Małgorzaty
Szczotki oraz Tomasza Potockiego.
Laureatom gratulował także burmistrz Andrzej Balcerek,
który podkreślał, że nasi zdolni, utalentowani i pracowici mło
dzi ludzie rozsławiają Puszczykowo na arenach sportowych,
aulach muzycznych i konkursach nie tylko w kraju, ale nawet
poza jego granicami.
Uroczystość uświetnił pokaz akrobacji gimnastycznych w wy
konaniu dziewcząt z klubu UKS Sokolik z Bukowca Górnego.
___________________________________________________ _________ red

Fot. Alicja Brączkowska

P

NAGRODĘ W WYSOKOŚC1100 ZŁ OTRZYMUJE:
Jan Allecou - trenuje tenis w klubie AZS Poznań. Osiąga lokal
ne sukcesy w tenisie w grze pojedynczej i podwójnej.
Stanisław Allecou - Trenuje tenis w klubie AZS Poznań.
Uczestniczył w drużynowym finale TALENTIADY.
Agata Filipek - reprezentuje szkołę w zawodach sportowych.
Średnia ocen 5,5.
Alicja Golańska - wyróżniona w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym „Kangur". Średnia ocen 5,82.
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Natalia Górna - osiąga lokalne sukcesy w tenisie. Finalistka
Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki „Małolata". Średnia ocen
5,82.
Justyna Gronek - uczestniczka konkursów przedmiotowych
języka polskiego oraz języka angielskiego. Średnia ocen 5,25.
Aleksandra Ignaszewska - reprezentuje szkołę w zawodach
sportowych. Harcerka i wolontariuszka. Średnia ocen 5,92.
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Ida Tomczak - aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Średnia
ocen 5,64.
Barbara Żeromska - aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Śred
nia ocen 5,91.

NAGRODĘ W WYSOKOŚCI 200 ZŁ OTRZYMUJE:
Julia Cragg - zdobywczyni 3. miejsca w Ogólnopolskim Kon
kursie Przedmiotowym Języka Angielskiego „Panda" oraz zdo
bywczyni 2. miejsca w konkursie języka angielskiego „Macmillan
Primary SchoolTournament". Średnia ocen 5,91.
Wiktor Czyż - uzdolniony sportowo. Uczestnik licznych biegów
przełajowych oraz sztafeto w ych . Zdobywca 2. miejsca
w Mistrzostwach Wielkopolski w biegach przełajowych.
Alicja Głowacka - uzdolniona sportowo. Zdobywczyni 3. miej
sca na Mistrzostwach Wielkopolski w tenisie ziemnym w kate
gorii do lat 12.
Jan Hanćkowiak-uczestnik licznych konkursów plastycznych,
matematycznych, językowych oraz historycznych. Gra na gita
rze podczas lokalnych wydarzeń kulturalnych. Średnia ocen 6,0.
Grzegorz Janaszek - uzdolniony sportowo. Zdobywca 1. miej
sca na XXII Mistrzostwach Puszczykowa w Windsurfingu. Lau
reat licznych ponadlokalnych turniejów badmintonowych.
Tadeusz Janaszek - utalentowany sportowo, uczestnik licz
nych turniejów badmintonowych na szczeblu wojewódzkim.
Zdobywca 3. miejsca w Międzynarodowym Turnieju Badminto
na Dzieci i Żaków „Mini Silesia Cup" oraz 1. miejsca na XXIII Mi
strzostwach Puszczykowa w Narciarstwie Biegowym i Snowbo
ardzie w Karpaczu.
Jeremiasz Jiya - uzdolniony sportowo. Reprezentant kadry
„A" rocznika 2007 Akademii Piłkarskiej Reiss. Zdobywca Wice
m istrzostwa Wielkopolski w sezonie 2016/2017, a także
3. miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej „OlympicTrophy" we Wrocławiu.
Marianna Kaczmarek - uzdolniona sportowo. Zdobywczyni
1. miejsca na Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Alpejskim
i Snowboardzie „Family Cup" 2017. Sukcesy sportowe łączy
z rozwijaniem talentu muzycznego. Aktywnie uczestniczy
w życiu szkoły.
Jakub Marek Kędziora - zdobywca 1. miejsca w grze podwójnej
oraz 3. miejsca w grze pojedynczej na Otwartych Mistrzostwach
Województwa Wielkopolskiego w Badmintonie. Średnia ocen 5,05.
Zofia Kromolicka - utalentowana sportowo. Odnosi sukcesy
w lokalnych oraz wojewódzkich turniejach tenisowych. Średnia
ocen 5,5.
Cecylia Kurpaska - uzdolniona humanistycznie oraz matema
tycznie. Wyróżniona w Międzynarodowym Konkursie „Kangur
Matematyczny". Średnia ocen 6,0.
Alicja Lis - zdobywczyni 1. miejsca Ogólnopolskiego Turnieju
Tańca. Uczestniczka licznych konkursów tanecznych w hip-hop
oraz dance show. Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych
oraz „Odysei Umysłów". Czynna harcerka. Średnia ocen 5,6.
Zofia Łó j-zdobywczyni 9. miejsca w Ogólnopolskim Konkursie
Matematycznym „Olimpus" oraz laureatka Ogólnopolskiego
Konkursu Historycznego „Arsenał Pamięci". Czynna harcerka
i wolontariuszka. Średnia ocen 5,73.
Jakub Mazurek - uzdolniony sportowo. Zdobywca 3. miejsca
na Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów Młodszych w Judo
oraz 3. miejsca na Otwartych Mistrzostwach Puszczykowa
w Badmintonie w kategorii junior młodszy. Przewodniczący sa
morządu szkolnego. Laureat 1. miejsca w konkursie „Obycie
umila życie". Wolontariusz.
Magdalena Mączyńska - laureatka ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej z języka angielskiego „Olimpus". Średnia ocen 5,7.
Maja Morawska - uzdolniona muzycznie oraz plastycznie. Lau
reatka 1. miejsca XII Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki „Ma
łolata".
Oliwia Nowicka - reprezentantka szkoły w zawodach sporto
wych w piłce siatkowej, koszykówce oraz biegach przełajowych.
Wolontariuszka oraz harcerka. Średnia ocen 6,0.
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Marta Jajczyk - reprezentuje szkołę w zawodach sportowych.
Zdobywczyni 1. miejsca w sztafecie 10x800m podczas zawo
dów na szczeblu wojewódzkim. Średnia ocen 5,2.
Natalia Jajczyk-uzdolniona artystycznie. Gra na gitarze i wy
stępuje podczas lokalnych wydarzeń kulturalnych. Średnia
ocen 5,46.
Dawid Jiya - trenuje piłkę nożną. Reprezentant kadry „A" rocz
nika 2010 Akademii Piłkarskiej Reissa. Zdobywca 1. miejsca
w „Turnieju regionów".
Katarzyna Kędzierska - zaangażowana w życie szkoły. Śred
nia ocen 5,45.
Ksawery Kłonkowski - zaangażowany w życie szkoły. Średnia
ocen 5,36.
Stanisław Kubiak - zaangażowany w życie szkoły. Średnia
ocen 5,36.
Konstanty Malanowski-zdobywca tytułu najlepszego bram
karza turnieju finałowego o Puchar Akademii Piłkarskiej Reissa
oraz 3. miejsca podczas 23. Mistrzostw Puszczykowa w Narciar
stwie Alpejskim, Biegowym i Snowboardzie.
Karolina Michalak - reprezentuje szkołę w zawodach sporto
wych. Średnia ocen 5,73.
Marianna Milne - zdobywczyni 1. miejsca w Lubońskim Dyk
tandzie Złote Pióra 2017. Czynna harcerka. Średnia ocen 5,72.
Paulina Nowicka - średnia ocen 5,26.
Bartosz Nowacki - trenuje piłkę nożną, reprezentant rocznika
2004 Akademii Reissa w Baranowie z którą zdobył 2. miejsce
w 1. lidze okręgowej Młodzika D1. Średnia ocen 5,8.
Ewa Pawlik - trenuje taniec, osiąga liczne sukcesy naukowe
oraz artystyczne. Średnia ocen 5,4.
Stanisław Piasecki - ze względu na szczególne uzdolnienia
z zakresu przyrody i historii został mu przyznany indywidualny
tok nauczania. W minionym roku szkolnym uczestniczył w wy
kładach organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy. Śred
nia ocen 5,3.
Maria Pobojewska - zdobywczyni 1. miejsca w konkursie or
tograficznym „Złote Pióra" oraz 2. miejsca w konkursie powia
towym savoir-vivre „Obycie umila życie". Uczestniczka powia
towego konkursu ortograficznego „Ortograficzne potyczki".
Średnia ocen 5,5.
Maciej Popłonyk - miłośnik żeglarstwa zdobywca 3. i 4. miej
sca w zawodach żeglarskich. Średnia ocen 4,92.
Igor Ptak - uzdolniony matematycznie, polonistycznie oraz
plastycznie. Tegoroczny laureat „Szkolnego Przeglądu Talen
tów". Średnia ocen 5,6.
Kacper Ratajczak - aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Śred
nia ocen 5,45.
Zofia Sobieraj - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Histo
rycznego „Arsenał Pamięci". Wolontariuszka oraz wzorowa
uczennica. Średnia ocen 5,8.
Jakub Sobski - uzdolniony sportowo. Uczestnik licznych bie
gów przełajowych, zdobywca grupowych medali oraz pucha
rów w turniejach piłki nożnej. Pasjonat tenisa oraz posiadacz
małej brązowej Kolarskiej Odznaki Turystycznej.
Antoni Stachecki - uzdolniony sportowo. Laureat licznych
zawodów, zdobywca 3. oraz 4. miejsca na Mistrzostwach Polski
w długodystansowym pływaniu w płetwach.
Jan Stachecki - uzdolniony sportowo oraz matematycznie.
Uczestnik licznych ogólnopolskich zawodów pływackich, zdo
bywca tytułu Mistrza Polski w długodystansowym pływaniu
w płetwach oraz 2. miejsca w kolarstwie szosowym w indywi
dualnej jeździe na czas w kategorii do 18 lat. Średnia ocen 5,5.
Małgorzata Stefaniak - aktywnie uczestniczy w życiu szkoły
oraz reprezentuje szkołę podczas zawodów sportowych. Śred
nia ocen 5,58.
Anna Szczerbińska - uzdolniona humanistycznie. Laureatka
Konkursu Języka Polskiego „Złota Żaba". Średnia ocen 5,56.
Amelia Tężycka - zdobywczyni 3. miejsca w zawodach pływac
kich „Cityzen" w Poznaniu. Wolontariuszka. Średnia ocen 5,72.

Dawid Pasler - ze względu na szczególne uzdolnienia z zakresu
matematyki został mu przyznany indywidualny program naucza
nia. Wielokrotnie wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym „Kangur Matematyczny". Średnia ocen 5,33.
Aleksander P asza k -osiąga lokalne i ogólnokrajowe sukcesy
w turniejach szpadowych. Obecnie zajmuje 9. miejsce w Ogól
nopolskim Rankingu Polskiego Związku Szermierczego.
Wojciech Pawlik - zdobywca 1. miejsca w grze pojedynczej
i podwójnej na Otwartych Mistrzostwach Województwa Wiel
kopolskiego w Badmintonie w kategorii junior młodszy. Śred
nia ocen 5,41.
Oskar Przybylak - zdobywca 2. miejsca na Mistrzostwach
Wielkopolski Młodzików w Judo oraz 1. miejsca na Mistrzo
stwach Polski „Cavalcanti” w Jiu-Jitsu.
Denis Szymczak - uzdolniony muzycznie. Zdobywca 1. miejsca
na XXI Wielkopolskim Konkursie Muzycznym Dla Dzieci i Mło
dzieży oraz wyróżnienia podczas Międzypowiatowego Przeglą
du Talentów Muzycznych.
Helena Św iatow y-utalentowana humanistycznie oraz mate
matycznie. Laureatka licznych konkursów z dziedziny matematy
ki, języka polskiego, ortografii oraz literatury. Średnia ocen 6,0.
Michalina Tężycka - utalentowana sportowo. Zdobywczyni
1. miejsca w skoku wzwyż oraz 1. miejsca w biegu na 60 m
podczas zawodów z cyklu „Czwartki Lekkoatletyczne". Wolontariuszka. Średnia ocen 6,0.
Kaja Wesołowska - utalentowana sportowo. Zdobywczyni
10. miejsca na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w biegu
na dystansie 100 m przez płotki oraz 3. miejsca na Mistrzo
stwach Wielkopolski Juniorów Młodszych w biegu na dystansie
100 m przez płotki.
Zyta Wesołowska - utalentowana sportowo. Dwukrotna zdo
bywczyni 1. miejsca w sztafetowych biegach przełajowych oraz
1. miejsca w skoku wzwyż na Indywidualnych Mistrzostwach
w Lekkiej Atletyce w Poznaniu.
Maksymilian Wesołowski - utalentowany sportowo. Uczest
nik zawodów z cyklu „Czwartki Lekkoatletyczne", podczas któ
rych zajął 1. miejsce w skoku wzwyż. Średnia ocen 5,27.
Adam Ziółkowski - uczestnik zawodów o randze wojewódz
kiej i ogólnopolskiej w rzutach lekkoatletycznych, wielobojach,
sztafetowych biegach przełajowych oraz biegach sprinterskich.
Zdobywca 13. miejsca w rzucie młotem na Mistrzostwach Pol
ski Młodzików.
Antoni Żeromski - aktywnie uczestniczy w życiu klasy oraz
szkoły. Średnia ocen 5,64.

NAGRODĘ W WYSOKOŚCI 350 ZŁ OTRZYMUJE:
Paweł Bakun - utalentowany sportowo. Zdobywca 1. miejsca
na XII Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Racketlonie,
a także 5. i 9. miejsca w Akademickich Mistrzostwach Wielko
polski w squasha.
Anna Chwałczyńska - uzdolniona wokalnie. Zdobywczyni
1. miejsca Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki „Pokonaj sie
bie".
Maciej Czyż - Zdobywca 3. miejsca na Drużynowych Mistrzo
stwach Polski w biegu z przeszkodami na dystansie 2000 m
oraz 5. miejsca na Mistrzostwach Polski juniorów w biegu
z przeszkodami na dystansie 2000 m. Mistrz Wielkopolski
w biegu na dystansie 3000 m oraz wicemistrz wielkopolski
w biegu z przeszkodami na dystansie 2000 m.
Antoni Forycki - reprezentuje szkołę w licznych konkursach
chemicznych na poziomie wojewódzkim oraz ogólnopolskim.
Laureat ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego „Pin
gwin" z chemii. Średnia ocen 5,7.
Agnieszka L is-zajęła 2. miejsce na V Międzynarodowej Kon
ferencji Młodych Naukowców Medycznych oraz 3. miejsce na
Forum Radiologicznym. Aktywnie uczestniczy w życiu uczelni
jako członek rad wydziałowych.
Aleksandra Makosz - finalistka Wojewódzkiego Konkursu
Języka Polskiego. Średnia ocen 5,94.
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Jan Namysł - zdobywca 1. miejsca na Mistrzostwach Woje
wództwa Wielkopolskiego Młodzików w rzucie oszczepem.
Posiadacz III klasy sportowej. Odnosi sukcesy na szczeblu wo
jewódzkim oraz ogólnopolskim.
Małgorzata Nowak - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Ję 
zyka Angielskiego, laureatka ogólnopolskiego konkursu „English Ace" oraz laureatka ogólnopolskiej olimpiady z języka
angielskiego „Olimpus". Średnia ocen 5,89.
Joanna Służewska - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Ję 
zyka Polskiego. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły oraz repre
zentuje szkołę w zawodach sportowych.
Jakub Standar - osiąga sukcesy w ogólnopolskich turniejach
badmintonowych w grze pojedynczej oraz parami.
Martyna Sykulska - uzdolniona muzycznie. Śpiewa, gra na
wiolonczeli, fortepianie i ukulele. Nagrywa płyty oraz występu
je z zespołami „Lumikulu", „Lupetti" oraz „Piosenkowa Krowa".
Średnia ocen 5,1.
Wiktor Wołuń - finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka
Angielskiego.
Aleks Zajdel-zdobywca 1. miejsca na Mistrzostwach Wielko
polski w Judo Dzieci organizowanych przez Okręgowy Związek
Judo w Poznaniu oraz zdobywca 1. miejsca na Mistrzostwach
Wielkopolski w Judo podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Aleksandra Zawada - zajęła 2. miejsce na XXXVIII Międzyna
rodowym Turnieju Tańca „Wiosna 2017". Wywalczyła tytuł
II wicemistrza okręgu wielkopolskiego i weszła do kadry okrę
gu wielkopolskiego. Posiada klasę „C" w tańcach latynoamery
kańskich i standardowych.

NAGRODĘ W WYSOKOŚCI 750 ZŁ OTRZYMUJE:
Maja Magdalena Chudziak-laureatka Wojewódzkiego Kon
kursu Chemicznego oraz laureatka 3. miejsca w ogólnopolskim
konkursie przedmiotowym „Panda" z chemii. Osiąga wysokie
wyniki w nauce oraz prezentuje wzorowe zachowanie.
Alan Czyż - członek włoskiego fabrycznego teamu TB Kart
Junior Team. Startował we włoskiej serii pucharowych wyści
gów kartingowych „Rok Cup", zajmując 5. miejsce (na 123 za
wodników z 22 krajów). Na Mistrzostwach Włoch na torze
w Adrii uplasował się na 21. miejscu. Średnia ocen 5,91.
Anna Knapińska - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka
Angielskiego. Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Pol
skiego. Średnia ocen 5,9.
Hugo Kwaśniewski - Sklasyfikowany na 2. miejscu w rankingu
Polskiego Związku Tenisowego w kategorii wiekowej do 11 lat.
Członek kadry Polski do lat 12. Zwycięzca turniejów ogólnopol
skich do lat 12. Brązow y m edalista M istrzostw Polski
w deblu.
Bartosz Douglas Milne - zdobywca 1. miejsca w konkursie
„Zwolnieni z Teorii" za projekt „Move left, stand right". Zdo
bywca 1. miejsca w etapie wojewódzkim oraz 2. miejsca pod
czas ogólnopolskiego finału XII edycji projektu „Najlepsze za
jęcia z przedsiębiorczości”. Czynny harcerz.
Karolina Płaza - Snowboardzistka - zdobywczyni 2. miejsca na
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 1. i 2. miejsca na Ogól
nopolskich Zimowych Igrzyskach Szkół Niepublicznych oraz
1. miejsca w Pucharze Polski. Posiada I klasę sportową. Została
powołana do reprezentacji na Olimpijski Festiwal Młodzieży
Europy. Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskie
go oraz wolontariuszka.
Marcin Popławski - laureat Wojewódzkiego Konkursu Geo
graficznego. Inicjator powstania Klubu Kostki Rubika w Pusz
czykowie. Wolontariusz. Średnia ocen 5,73.
Wiktoria Rutkowska - odnosi sukcesy w tenisie na poziomie
międzynarodowym. Zdobywczyni 1. miejsca w grze deblowej
na turniejach odbywających się w Polsce, Tunezji, Niemczech,
Estonii oraz Indiach.
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czniowie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz członkowie Klubu
Olimpijczyka odwiedzili tegoroczną konną imprezę - Cavaliadę - odbywającą się na MTP w Poznaniu. Dzieci uczestniczy
ły w pokazach konnych, warsztatach, przejażdżkach na kucy
kach oraz... spotkały Świętego Mikołaja. Wspólnie zrobiliśmy
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jeden z najdłuższych łańcuchów choinkowych, który zawisł na
świątecznej ściance targów poznańskich. Wspaniałe miejsce,
impreza, pokazy, atmosfera sprawiła, że nie chciało się wra
cać...
Izabela Kasprzyk
____________________ Kamila Piechow iak-M arcinkow ska
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CAYALIADA JUZ ZA NAMI

WYWALCZYLI PUCHAR W MIKOŁAJKOWEJ OLIMPIADZIE

eprezentacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczy
kowie i Klubu Olimpijczyka zdobyła 1 miejsce, a tym samym
tytuł „Mistrza Olimpijskiego", w Mikołajkowej Olimpiadzie
Sportowej klas I-III w Komornikach. Towarzyszące nam emocje
sięgały zenitu, gdyż zespoły toczyły zaciętą rywalizację, a punk
tacja zmieniała się z konkurencji na konkurencję. Udało się!
Wróciliśmy z Pucharem! Najważniejsze było jednak to, że mo
gliśmy wspólnie z uczniami z innych szkół dobrze się bawić
i nawiązać nowe, sportowe znajomości. Dziękujemy organiza
torom za zaproszenie i przygotowanie już po raz 14. Mikołajko
wych Rozgrywek sportowych.
Izabela Kasprzyk
_____________________________________
Krzysztofa Urbaniak

R

NIE ZAPOMINAJMY O CZWORONOŻNYCH PRZYJACIOŁACH

rugi rok z rzędu Gabinet weterynaryjny GAJA wraz z Urzę
dem Miasta Puszczykowa i Stowarzyszeniem „Aktywne
Puszczykowo" zaprasza na zimową zbiórkę dla bezdomnych
zwierząt. Zbiórka odbywać się będzie w dniach 15.12.201731.01.2018.
Co jest potrzebne? Karma sucha i mokra dla psów i kotów
(schronisko prosi o, w miarę możliwości, karmy z większą za
wartością mięsa i dla seniorów o wrażliwych przewodach po
karmowych), koce, ręczniki, kołdry, podkłady higieniczne, ręka
wiczki jednorazowe, środki czystości, zabawki, smycze i obro
że, preparaty przeciw pasożytom (tabletki i spraye), metalowe
miski, posłania itp.
Tegoroczna akcja przeznaczona jest dla „Schroniska dla bez
domnych zwierząt w Dalabuszkach" pod Gostyniem, które ma
pod swoją opieką dużą ilość psów i kotów. Schroniskiem opie
kują się wolontariusze Gostyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół
Zwierząt „Noe". Do końca stycznia dary będzie można dostar
czać do siedziby gabinetu przy ul. Piaskowej 15 lub puszczykowskich sklepów oznaczonych specjalnym plakatem (w akcje
zaangażowało się PSS Społem, sklep Naturall, Canifel czy Sklep
zoologiczny Puszczyk i Sklep Zoologiczny Trzy Psy w Mosinie).
Z wielkim entuzjazmem w zbiórkę włączyły się puszczykowskie
przedszkola. Liczymy na Państwa pomoc i dobre serca i już dziś
za wszystko z góry dziękuję!
Dominika Ludwiczak
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SPOTKANIE Z TEATREM
DLA D ZIECI
***

10 STYCZNIA /ŚRODA/ GODZ. 17.00
TEATR KROKODYL
„ PASTORAŁKA"
ArArAr
HALA WI DOWI5KO WO - SPORTOWA W PUSZCZYKOWIE
W EJŚCIE Ob UL. POZNAŃSKIEJ
SALA KONFERENCYJNA
BILETY W CENIE 5 ZŁ OD OSOBY
DOSTĘPNE PRZED SPEKTAKLEM
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g ru p a I go dz. 16.00-17.30, g ru p a II go dz. 17.45-19.15

ZAPRASZAMY
Ws z y s t k ic h
BUR&EROWYCH
S M A K O S Z Y NA U C Z T Ę
RAZEM ODCZARUJEMY
ZŁĄ BUR6EROWĄ
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- KAŻPY KUCHARZ
SKOMPONUJE
WLASNE&O BUR6ERA

CENA

2.0 Z Ł
Zapisy pod nr tel. 61-8-194-649 lub w Bibliotece Miejskiej ul. Rynek 15.
Miejsce zajęć: BMCAK, ul. Wysoka 1 (budynek Sp. nr 1).

CZAS TRWANIA SPEKTAKLU OKOŁO 45 MIN
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BIBLIOTEKA MIEJSKA TRZECIA W W IELKOPOLSCE
azeta "Rzeczpospolita" w wydaniu z dnia 1 grudnia opubli
kowała ogólnopolski ranking bibliotek. To już siódma edy
cja akcji kierowanej do bibliotek publicznych gmin miejskich,
gmin miejsko-wiejskich i wiejskich oraz miast z wyjątkiem tych
na prawach powiatu. Z dumą możemy podzielić się wiadomo
ścią, że nasza biblioteka zajęła trzecie miejsce w Wielkopotsce.
Pierwszą lokatę zajęła biblioteka z Jarocina, drugą placówka
z Chodzieży. Ranking stworzono na podstawie ankiety, w któ
rej należało odpowiedzieć na pytania dotyczące czytelnictwa

G
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w danej placówce. Pod uwagę brano między innymi: ilość wy
pożyczonych książek na liczbę czytelników w bibliotece oraz
liczbę czytelników w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. Wy
nika stąd, że nasi czytelnicy mają ogromny powód do dumy,
skoro Puszczykowo wyprzedziło wielotysięczne miasta. Mamy
nadzieję, że ta wiadomość ucieszyła Państwa, tak samo jak nas,
jest to przecież nasz wspólny sukces.
____________________________________________________

BM CAK

XX-LECIE ZESPOŁÓW 2TM23 I MALEO REGGAE ROCKERS

niedzielny wieczór 19 listopada halę widowiskowo - spor
tową wypełniły rytmy reggae i rocka. Z okazji swojego
XX-lecia zespoły 2TM23 oraz Maleo Reggae Rockers przygoto
wały wyjątkowy koncert. Muzycy 2TM23 znani z wyjątkowych
i poruszających aranżacji m.in. psalmów czy Fragmentów listów

z Pisma Świętego nie zawiedli swoich Fanów. Z zespołem Ma
leo Reggae Rockers wielu obecnych miało okazję śpiewać sło
wa pełne, jak zawsze, pozytywnego przekazu. Była też chwila
na reFleksje nad mijającym czasem i naszym życiem. Dziękuje
my za Fantastyczny koncert i zapraszamy na kolejne.
____________________________________________________
BM CAK

KULTURA

Fot. Alicja Buczkowska

W

grudnia w naszej Bibliotece zagościły dwie wyjątkowe
młode osoby - Anna Solecka oraz Marta Bogdanowska,
które wspólnie przebyły 1122 kilometry pieszej wędrówki
przez Hiszpanię do Santiago de Compostela. Camino del norte
-jedna z dróg św. Jakuba prowadziła je brzegiem oceanu przez
miasta Irun, Bilbao, Santander, Gijon, Aviles i Arzua - szklakiem
wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jednak
prawdziwe „bycie w drodze" z archetypiczną muszlą pielgrzy
ma na szyi dziewczyny czuły idąc przez piaskowe bezdroża,
mijając kolejne pola i lasy. Szukając w ciszy kolejnych charakte
rystycznych wymalowanych żółta Farbą znaków poznawały
siebie, spotykały niezwykłych ludzi i piękne miejsca. Ani i Mar
cie dziękujemy za wspaniały wieczór i życzymy żeby wyruszyły
na kolejne wędrówki.
_______________________________________________________ BMCAK
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xxvmilttW
OŚP•GRAM
YUOIZOIl odjaŁOM
H A LA W IDOW ISKOW O - S PO R TO W A W P U S Z C Z YK O W IE
UL. PODGÓRNA 21
w programie:
1 3 :0 0 -1 3 :1 0

POW ITAN IE / Wspólne zdjęcie Wolontariuszy/

13:10 -1 3 :3 0

P O K A Z TA N EC ZN Y D ZIECI pod opieką artystyczną Adriana Rzetelskiego

1 3 :4 0 -1 3 :5 5

„Licytacja"

14:00 -14 :2 0

P O K A Z TA N EC ZN Y D ZIEC I pod opieka artystyczną Margot Lampy - Słabosz

14:25 -1 4 :3 5

„Licytacja"

1 4 :3 5 -1 4 :5 5 W Y S T Ę P D ZIEC I z Niepublicznego Przedszkola "Chatka Kubusia Puchatka"
1 4 :5 5 -1 5 :0 5

„Licytacja"

15:05 -1 5 :2 0

PO KA Z RATO W N ICTW A przygotowany przez O S P Puszczykowo

15:20 -1 5 :3 0 „Licytacja"
15:35 -1 5 :5 0

W Y S T Ę P p ianistyczny uczniów Gabrieli Bukowy

15:50 -15:55 „Licytacja"

BIBLIOTEKA MIEJSKA 1
Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie

K W E S TU JE M Y OD RANA

GRAMY od godz.13.00-19.00

15:55 -1 6 :0 5

W Y S T Ę P p ianistyczny uczniów Gabrieli Bukowy

1 6 :0 5 -1 6 :1 0

„Licytacja"

16:10 - 16.30

W Y S T Ę P p ianistyczny uczniów Gabrieli Bukowy

16.3 0 - 17:00

ostatnia „Licytacja"

17.30 - FIN A ŁO W E K O N C E R T Y Z E S P O ŁÓ W : B A B A J A G A O JO , G R A S S MACHINĘ
O R A Z B IL O K A C JA

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W PUSZCZYKOW IE

r a v

HL.Pgtlflgna.J.11wbitej? 94 »j, PanąfafcM

Na Finale będą z nami:

O i a W YRÓ W N A N M SZA N S
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W Y S T Ę P Y P R Z E P L A T A N E „LIC Y T A C JA M I" A T R A K C Y JN Y C H PRZEDM IOTÓW

SIE MA !!!

■■■ta naiNic/a w a tr o o s u riu w m iin k u

U 33 i=jyivj
^iB

#

Pawiana Pjyl/ 0

ST O W A R Z Y SZ E N IE M IŁOŚNIKÓW
G IE R PLA N SZO W YCH

OD W C ZESN Y C H GODZIN RA N N YCH N A SI W O LO N TA R IU SZE
K W ESTO W A Ć B Ę D Ą NA ULICACH PU SZC ZY KO W A

* •

"\

Tea Club Puszczykowo oraz Biblioteka Miejska w Puszczykowie
serdecznie zapraszają w szystkich miłośników herbaty

,

na spotkanie z Annę Włodarczyk
TEA CLUB I pokaz chińskiej sztuki parzenia herbaty
' a » s r

BM
!€I3

Pokaz i opowieść o herbacie w wykonaniu Anny Włodarczyk stanowi
wprowadzenie do chińskiej sztuki parzenia herbaty. Potrwa około
2 godzin. Pierwsza część spotkania to opowieść o rodzajach chińskiej
herbaty, jej historii, związanych z nią tradycjach i legendach oraz pre
zentacja naczyń do parzenia gongfu cha (tzw. „herbaty pracochłonnej").
Następnie odbędzie się przygotowanie dwóch gatunków herbaty tą
metodą i częstowanie gości. Każdy z uczestników spotkania będzie
mógł skosztować herbaty parzonej metodą gongfu cha, która w szcze
gólny sposób pozwala cieszyć się bogactwem jej smaku i aromatu.
INFORMACJE PRAKTYCZNE:
Czas: 19 stycznia 2018 roku, piątek, godzina 18:00 Miejsce: Biblio
teka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz, Puszczykowo, ul. Wysoka 1,
przy SP nr 1. Koszt: 30 zł od osoby (ilość miejsc ograniczona, maksymal
nie 20 osób). Zgłoszenia: od 1 grudnia 2017, zapisy oraz sprzedaż za
proszeń w sklepiku z herbatą i kawą Tea Club Puszczykowo (Rynek)
w godzinach otwarcia (codziennie 10:00-18:00, sobota 10:00-14:00).

Anna Włodarczyk - magister sinologii, absolwentka kursów herbacianych w Centrum Sztuki
Herbaty im. Lu Yu w Tajpej (Tajwan), jest znawczynią chińskiej sztuki herbaty, autorką błoga o
herbacie chińskiej morzeherbaty.pl, a także licznych warsztatów, pokazów i spotkań herbacianych.
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85-LECIE KOŁA PSZCZELARZY MOSINA-PUSZCZYKOWO

K

oło Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo ma już 85 lat! Z tej okazji pszczelarze spotkali się na uroczysto
ści, które rozpoczęła msza św. odprawiona 26 listopada br. w kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie.
(Srebrne Odznaki PZP), Marka Sawalę i Danutę Żabińską
-Falbierską (Brązowe Odznaki PZP).
Koło Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo może poszczycić się
długą tradycją. Powstało bowiem w 1932 roku z inicjatywy Je 
rzego Nikodema, Józefa Szymankiewicza i Jana Wiatra. Aktu
alnie zrzesza 81 pszczelarzy, którzy mają około 2000 pszczelich
rodzin, a z każdym rokiem ich liczba wzrasta. Jest najliczniej
szym kołem w Wielkopolsce. Od lat to właśnie pszczelarzom
z Mosiny i Puszczykowa Wojewódzki Zarząd Pszczelarzy powie
rza organizację stoiska WZP na targach Polagra. Pasjonatów
tych pożytecznych owadów można też spotkać na wielu lokal
nych imprezach, gdzie prezentują swoje wyroby i tzw. żywy ul,
w którym zza specjalnej szyby można podziwiać prace tych
pracowitych owadów. Pszczelarze z Mosiny i Puszczykowa spo
tykają się co miesiąc na zebraniach, podczas których oprócz
omawiania spraw bieżących wysłuchują wykładów i prelekcji na
temat hodowli pszczół i właściwości pszczelich produktów
przygotowanych przez swoich kolegów.
red

INFORM ACJE

Po mszy, wszyscy tradycyjnie spotkali się w Puszczykowie,
w restauracji Nova, gdzie od lat organizuję podsumowania se
zonu, na które zapraszają sympatyków pszczelarskiego fachu.
W tym roku wśród nich znaleźli się burmistrzowie: Puszczyko
wa Andrzej Balcerek i Mosiny Jerzy Ryś, którzy przekazali im
prezenty. Z okazji jubileuszu wydano też okolicznościową pu
blikację poświęconą 85-teciu powstania Koła Pszczelarzy Mosi
na-Puszczykowo. Zaprezentowano w niej wspaniałą historię
i aktualną sytuację Koła. Na łamach wydania przedstawiono też
sylwetki członków Koła i opisano ich pasieki. Książka okraszona
jest dużą liczbą fotografii.
Podczas spotkania Wojciech Kociemba, prezes Koło Pszcze
larzy Mosina-Puszczykowo podziękował wszystkim członkom
za całoroczną pracę. Z okazji jubileuszu kilkoro pszczelarzy wy
różniono medalami i odznakami. Stanisław Kaczmarek ode
brał medal Ks. J. Dzierżonia, a odznakami uhonorowano: Wie
sława Grzechowiaka i Romana Wawrzyniaka (Złote Odznaki
PZP), Piotra Nowickiego i Roberta Hertmanowskiego

0

KONIEC ROKU

W PZERII

yjazd 50-osobowej grupy emerytów i rencistów do Teatru
Muzycznego 2 grudnia, był ostatnim w tym roku wydarze
niem kulturalnym, zorganizowanym przez Zarząd PZERil
w Puszczykowie dla swoich członków. Koncert pt. „Z Broad
wayu do Hollywood 2", porwał seniorów w świat wielkich
gwiazd filmu, muzyki i tańca. Usłyszeliśmy popularne przeboje,
wśród których nie zabrakło tych, z najnowszych spektakli Tea
tru, jak: Ninę, Madagaskar, Zakonnica w przebraniu, Evita czy
Skrzypek na dachu. Narratorem i jednocześnie członkiem ze
społu tego muzyczno-tanecznego widowiska był Piotr Deptuch,
dyrektor artystyczny Teatru, co było niespodzianką koncertu.
Owacjom i bisom nie było końca. Grupa seniorów opuściła
Teatr rozśpiewana i zadowolona. Możliwość uczestniczenia
w tym wydarzeniu zawdzięczamy dotacjom Burmistrza Miasta
i środkom własnym PZERil.
13
grudnia 2017 r. rozdano 200 paczek świątecznych potrze
bującym członkom oddziału oraz członkom związku niekorzystającym z jakichkolwiek imprez dotowanych przez Burmistrza
Miasta i funduszy własnych związku. Paczki otrzymała również
grupa mieszkańców niezrzeszonych, a zdaniem Zarządu PZERil,
zasługujących na szczególną pamięć i troskę. Również w tym
przypadku, nie bylibyśmy w stanie wywołać uśmiechu na twa
rzach naszych Seniorów, gdyby nie pomoc finansowa Burmi
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strza Miasta i fundusze własne związku.
16 grudnia 2017 r. kolejnym wydarzeniem będzie spotkanie
opłatkowe dla członków PZERil w wieku „80+", z którego rela
cję przedstawimy w kolejnym wydaniu ECHA.
Z okazji zbliżającego się zakończenia roku 2017, chciałabym
serdecznie podziękować w imieniu Zarządu PZERil w Puszczy
kowie za nieprzerwaną pomoc i wsparcie w realizowaniu naszej
działalności na rzecz emerytów i rencistów. Dziękujemy Burmi
strzowi naszego Miasta, Andrzejowi Balcerkowi, za otoczenie
szczególną troską puszczykowskich seniorów. Dziękujemy ze
społowi pracowników działu promocji miasta za pomoc w pisa
niu bardzo złożonych ofert na otrzymanie dotacji i ich rozlicza
niu. Redaktorowi naczelnemu i całej redakcji Echa Puszczykowa
dziękujemy za współpracę i znalezienia miejsca na łamach Echa
dla naszych tekstów.
A z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składa
my wszystkim Seniorom Puszczykowa, mieszkańcom oraz
wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego serdeczne życze
nia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery i obfito
ści wszelkich dóbr. Niech radość i pokój tych Świąt, poczucie
prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Wam przez
cały kolejny Rok 2018.
Nina Kubzdela
21

TO BYŁO POTWORNIE DOBRE GRANIE
olejne Potwornie Dobre Granie za nami. Pobiliśmy na głowę poprzednią edycję, zarówno jeśli chodzi
o frekwencję, jak i o samo „show". Jak zwykle ludzie nie zawiedli i prócz znanych już nam twarzy,
przybyło wiele nowych, głównie już „zapalonych" graczy.

INFORM ACJE

K

PDG pochłania coraz większy obszar. Przybyło dużo nowych
ludzi: z Puszczykowa, Poznania, a nawet Kościana i Śremu oraz
przedstawicieli innych klubów i stowarzyszeń. Jeśli chodzi
0 nasz nowo powstały klub, to także mogę się wypowiedzieć
w samych superlatywach, dodatkowo na dniach wstąpimy do
ogólnopolskiej Ligi Gier Planszowych, której przedstawiciele
odwiedzili właśnie nasze wydarzenie. Podczas PDG przeprowa
dziliśmy 3 turnieje: „Jedzie pociąg z daleka", „Słowny ninja",
który został poprowadzony przez samego Łukasza „Wookiego"
Woźniaka, oraz „Gwiezdny Fluxx" poprowadzony przez panią
Lidkę z Black Mońka. Oczywiście turnieje to nie jedyne atrakcje
wydarzenia, bo prócz losowań gier i gadżetów od sponsorów,
mieliśmy przede wszystkim prezentację prototypu gry „Valhalla", a także pokaz gier od Black Mońka - „Łupieżcy" i „Do Boju,
Towarzysze", czyli gierki, które swoja premierę będą miały
w przyszłym roku. Na sali dominowała ogólna radość i dobra
zabawa, a wiek nie grał roli. Wszyscy świetnie spędzili czas przy
grach planszowych i właśnie te uśmiechy to najlepsza nagroda
dla naszego stowarzyszenia. Jak widać nasz cel, czyli szerzenie
ideologii wspólnego spędzania czasu przy grach planszowych,
został osiągnięty w 100%, ale dla nas to nadal mało i nie zamie
rzamy zwalniać tempa. Tym bardziej że nasz klub działa już
regularnie, a i zabieramy się powoli do organizowania Potwor
nie Dobrego Grania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
1razem z miastem Puszczykowo organizujemy festyn, gdzie
punktem centralnym mają być gry planszowe. Zatem jak za
wsze zachęcam do przesyłania materiałów promocyjnych,
wspierania naszych wydarzeń i klubu, oraz odwiedzania i pro
mowania naszego FB: www.facebook.com/SMGPKosci.
Michał Cyranek
Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych "KOŚCI"

100 LAT PANI MARCELI WIŚNIEWSKIEJ

ranek Maciejewski - uczeń klasy 3a, Szkoły Podstawo
wej nr 1 zdobył wyróżnienie w konkursie plastycznym
„Las to wielki dom, małe i duże zwierzęta w nim są" zor
ganizowanym przez Wielkopolski Park Narodowy.
Dla autorów wyróżnionych prac Dyrekcja WPN ufun
dowała nagrody o tematyce przyrodniczej.
Gratulujemy!

grudnia br. swoje 100. urodziny obchodziła Pani Mar
cela Marta Wiśniewska z Puszczykowa. W związku z
tym otrzymała list gratulacyjny od Premier Rzeczpospo
litej Polskiej, który wraz ze swoimi życzeniami i upomin
kiem przekazał szacownej jubilatce Burmistrz Puszczy
kowa Andrzej Balcerek.
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GĘSINA, SYLWESTER I SPALOGIC W WIELSPINIE

do gęsie eon Fit, czerwony burak w wiśniówce, puree z żół
tego buraka, krokiet z wątróbki gęsiej z kaszą gryczaną, żel
z sosny, prażynki z kaszy gryczanej, karmelizowana jarzębina przygotowane przez Marcina Deckerta i Jakuba Grajkowskiego,
kucharzy z puszczykowskiego Hotelu Wielspin zwyciężyły w ku
linarnym konkursie „Gęsina na imieninach" w kategorii danie
główne, organizowanego przez Poznański Klub Biesiadników.
Zwycięskiego dania można już skosztować w obiekcie restaura
cji, w którym latem zakończono gruntowną przebudowę.
Puszczykowski Hotel Wielspin przeszedł w minionych miesią
cach totalną metamorfozę. Powstała zupełnie nowa część ho
telowa oraz centrum konFerencyjne. Zdecydowanie zmieniło się
też jego najbliższe otoczenie. Hotel zaprasza również na zaba
wy okolicznościowe - w minione Andrzejki bawiło się tu kilka
dziesiąt osób, a na Bal Sylwestrowy w klimacie LAS są jeszcze
wolne miejsca. Można tu także organizować imprezy rodzinne.
Po swojej odnowie hotel Wielspin w Puszczykowie urucho
mił również zupełnie nową działalność SPALOGIC, na którą
otrzymał doFinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ra
mach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
SPALOGIC to swoiste MIND SPA, czyli spa dla umysłu. Wyjąt
kowość i nowatorstwo ośrodka wyraża misja oparta o najnow
sze podejście terapeutyczne czyli A C T-Terap ia Akceptacji
i Zaangażowania. ACT to umożliwienie dążenia w kierunku
tego, co ważne dla człowieka, a nie koncentracji na eliminacji
tego, co przykre. Jest jedno z podejść tzw. trzeciej Fali terapii
poznawczo-behawioralnej, które poparte jest rzetelnymi bada
niami naukowymi.
SPALOGIC to centrum rozwoju osobistego, które działa
w odniesieniu do szeregu potrzeb klientów takich jak dbałości
o zdrowie i ciało, relacje z bliskimi i otoczeniem, ale także
o umysł, rozwój i po prostu dobrą jakość życia.
Dyrektorem Merytorycznym SPALOGIC-Centrum Rozwoju
Osobistego jest Joanna Zapała-specjalista psycholog kliniczny,
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psychoterapeuta, psychoonkolog, trener rozwoju osobistego.
W zespole są również psycholodzy, psychoterapeuci, coache,
nauczyciele jogi, mindFulness, trenerzy oraz specjaliści od zdro
wia i pracy z ciałem.
Więcej inFormacji na temat tego rodzaju zajęć można uzy
skać pod nr tel. 61 81 33 072 lub m ailując na adres:
hotel@wielspin.pl.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
red

WIECZÓR Z ANIOŁAMI

radycyjnie w okresie przed Bożym Narodzeniem do Puszczykowa przylatują... Aniołowie. Dzieje się
tak oczywiście podczas „Wieczoru z Aniołami", przygotowywanego od kilku lat przez podopiecznych
Domu Pomocy Maltańskiej z Puszczykowa.

T

W tym roku spotkanie, w którym uczestniczą również pod
opieczni warsztatów terapii zajęciowej z terenu całego powia
tu poznańskiego zorganizowano 7 grudnia, jak zwykle w sali
Jana Pawła II w kościele pw. św. JózeFa.
Aktorami występującymi w przedstawieniu rozpoczynają
cym byli oczywiście gospodarze, czyli podopieczni Domu Po
mocy Maltańskiej z Puszczykowa. Na widowni zasiadło wielu
gości, wśród których byli przedstawiciele puszczykowskiego
samorządu z burmistrzem Andrzejem Balcerkiem na czele.
Ważną częścią Wieczoru z Aniołami są pokazy wokalne wy
konawców reprezentujących placówki działające na terenie
ECHO PUSZCZYKOWA - grudzień 2017

powiatu poznańskiego i Poznania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Oczywiście wszyscy prezentowali kolędy
i utwory związane z okresem Bożego Narodzenia.
Gościem specjalnym był zespół „StreFa Zero", który dał kon
cert kolęd, a uroczystość zakończyło wręczenie nagród i dyplo
mów w konkursach plastycznych (prace eksponowane były
w sali Jana Pawła II), literackich i muzycznych prezentujących
dorobek artystyczny związany tematycznie z okresem świą
tecznym, stworzony przez osoby z niepełnosprawnościami
z powiatu poznańskiego.
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RESZTKI Z PAŃSKIEGO STOŁU - CZĘŚĆ II

/

problem z którym ludzkość boryka się od lat starając się w nich nie utonąć. Wraz z rozwojem
Śmieci,
cywilizacyjnym produkujemy coraz to nowe odpady. Paradoksalnie zaraz za kolejnymi odkryciami ma

Mówiąc o odpadach organicznych nie sposób nie wspo
mnieć o dokarmianiu zwierząt. Dziś to niestety bardzo poważny
problem. O ile można uznać, że zachowanie takie ze strony lu
dzi jest podyktowane troską o zwierzęta, o tyle niestety nie
należyjednocześnie do najbardziej przemyślanych. Najpopular
niejsze jest oczywiście dokarmianie ptaków. Już od dziecka je
steśmy uczeni, że zima to czas kiedy należy wspomóc naszych
„skrzydlatych braciszków” i to nawet w specjalnie przygotowa
nych „stołówkach". Tymczasem ornitolodzy zwracają uwagę, że
to dzikie zwierzęta, które muszą aktywnie poszukiwać pokar
mu, nabierając umiejętności przetrwania. Dokarmianie ptaków
to też duża odpowiedzialność, bo raz nauczone będą wracać
i nie bardzo rozumieją, że „dokarmiacz” wyjechał na ferie i trze
ba będzie o siebie zadbać. Karmnikami na pewno zachwycone
są drapieżniki i to zarówno te domowe, np. kocury, jak i dzikie
- kuny, krogulce czy sójki, dla nich to też „stołówka". Natomiast
z całą pewnością poprawiła się jakość podawanego w karmni
kach pokarmu, który stał się powszechnie dostępny pod różny
mi postaciami. Nauczyliśmy się już dokarmiać naturalnym po
karmem w postaci różnego rodzaju ziaren, niestety nie dotyczy
to ptaków wodnych, które najczęściej pasiemy pieczywem i to
często starym, nierzadko wręcz spleśniałym. No cóż, trudno
powiedzieć, że chleb, bułki czy drożdżówki są dla kaczek i łabę
dzi pokarmem naturalnym, na próżno szukać wśród nich pieka
rzy czy cukierników. Część tego „poczęstunku" zjedzą ryby czy
ślimaki, jednak bardzo duża część pozostanie stając się pożywką
dla drobnoustrojów, prowadząc też do organicznego zanie
czyszczenia wody, a w efekcie do spadku jej przezroczystości,
przyrastania warstwy mułu, „zakwitu" glonów i specyficznego
„zapaszku". A ptaki? No cóż, poza gastrycznymi sensacjami,
przyzwyczajone do dokarmiania pozostają na zbiornikach wody
stojącej i przy ostrych zimach wmarzają w lód, podczas gdy na
turalnie powinny migrować na rzeki, gdzie woda nie tak szybko
zamarza i zawsze można znaleźć naturalny pokarm.
Ale problem dokarmiania może dotyczyć także większych
zwierząt. Czasami jest on nieświadomy, jak poprzez wcześniej
opisane wyrzucanie odpadków organicznych do kontenerów
czy koszy. Jednak zdarza się celowe dokarmianie, szczególnie
popularne wśród turystów. To skrajna nieodpowiedzialność,
która może skutkować przenoszeniem chorób i pasożytów, ale
prowadzi także do zmian w zachowaniu się zwierząt. Nie tylko
przestają poszukiwać naturalnego pokarmu, ale zatracają wro
dzony lęk przed człowiekiem traktując go jak żywiciela. Oczywi
ście może być to dla nich zgubne, bo nie każdy jest przyjaźnie
nastawiony do dzikich zwierząt, dochodzi do starć z psami, po
trąceń przez samochody itd. Warto również zdawać sobie spra
wę, że taka „znajomość" nie jest również bezpieczna dla nas.
Zwłaszcza duże zwierzęta, które w naturze nie mają natural
nych wrogów, bo duże drapieżniki, jak np. wilki, w wielu miej
scach zostały wytępione, szybko przyzwyczają się do dokarmia
nia. Przykładem mogą być dziki. To bardzo inteligentne zwie
rzęta, jednocześnie duże i silne, a to już „mieszanka wybucho
wa". Bardzo szybko uczą się, że człowiek jest tym, który karmi
i przekazują tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Z czasem stają się
nie tylko uciążliwe, ale i niebezpieczne. Potrafią domagać się
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Fot: Beata Gerlof adiunkt Parku,
zespół ds. Ochrony Przyrody i Natura 2000 w WPN

INFORM ACJE

jącymi ułatwić nasze życie, musimy myśleć o rozwiązaniach, które będą niwelowały ich skutki uboczne,
mogące zagrażać naszemu zdrowiu a nawet życiu.

pokarmu, a na próby odganiania reagują agresją. Wszystko to,
może się skończyć tragicznie, a przykładów jest niestety coraz
więcej.
Chętnie wypoczywamy i osiedlamy się w bezpośrednim są
siedztwie natury. Chcemy mieć piękny widok z okien, spacero
wać, biegać i jeździć rowerem wśród łąk i lasów. Chcielibyśmy
pełnymi garściami czerpać z dobrodziejstw czystego środowi
ska. Sielankowe obrazki burzą nam komary i kleszcze, nie chce
my „robactwa", za głośne są żaby czy ptaki, krety ryją nam traw
niki, myszy wchodzą do domów, osy zakładają w nich swoje
gniazda, kuny przegryzają kable w samochodach, jelenie i dziki
szukają pożywienia na naszych polach i w sadach. Zapominamy
jednak, że jesteśmy tylko częścią wielkiego kręgu życia, jednym
z bardzo wielu gatunków zamieszkujących Ziemię, że coraz
większą jej część zabieramy dla siebie, myśląc, że czynienie jej
sobie poddaną nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnością.
A przecież skoro uważamy siebie za najbardziej inteligentną
istotę na naszej Planecie to oznacza, że to właśnie my jesteśmy
najbardziej za nią odpowiedzialni. Kto ma Ją chronić? Dęby, sto
krotki, borsuki, dziki czy wilki? A może jabłonie, porzeczki, kro
wy, konie lub psy? Kierujmy się więc nie tylko sercem, ale i rozu
mem, pogłębiajmy wiedzę, która kształtuje naszą świadomość,
walczmy z tym co zagraża naturze, bo oznacza to, że jest zagro
żeniem dla nas samych. Zadbajmy o właściwe przechowywanie
odpadów organicznych, nie wyrzucajmy ich w środowisku i nie
dokarmiajmy dzikich zwierząt!
dr inż. Rafał Kurczewski
z-ca dyrektora ds. Ochrony Przyrody i Natura 2000
__________________ w W ielkopolskim Parku Narodowym
ECHO PUSZCZYKOWA - grudzień 2017
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KRONIKA STRAŻY MIEJSKIEJ
okresie od 12 października do 15 listopada 2017 r. funk
cjonariusze Straży Miejskiej interweniowali 119 razy.
10 spraw przekazano do Referatu Gospodarki Komunalnej UM
(awarie oświetlenia na terenie miasta, podrzucone śmieci, za
padnięty chodnik, awaria przepompowni kanalizacyjnej, uszko
dzony sygnalizator). 4-krotnie zgłoszono do usunięcia padlinę
zalegającą na drogach na terenie miasta. W toku wykonywania
czynności służbowych wylegitymowano 37 osób oraz pouczo
no 30 osób w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojaz
dów oraz 2 za palenie ogniska na terenie posesji oraz niedopilnowanie zwierzęcia. Wobec kierowców zastosowano też 20
tzw. żółtych kart. W omawianym terminie przeprowadzono
również 3 interwencje związane z psami.
W tym terminie wystawiono 10 mandatów karnych (parko
wanie w miejscu niedozwolonym, parkowanie w miejscu dla
osoby niepełnosprawnej) oraz z założono 23 blokady na koła
pojazdów parkujących w nieprawidłowym miejscu.
Wybrane interwencje: 13 października br. - otrzymano
zgłoszenie o niszczeniu pasa zieleni przez pracowników prze
budowujących drogę na ul. Kraszewskiego - informacja nie
została potwierdzona. W tym dniu uzyskano również informa
cję o zerwanych gałęziach po burzy, co zostało zgłoszone do
usunięcia. 16 października br. - otrzymano zgłoszenie o wy
rastających gałęziach z posesji przy ul. Podleśnej, z właścicie
lem przeprowadzono rozmowę, poproszono o ich przycięcie.
W tym samym dniu otrzymano również informację o palącej się
stercie suchych liści przy ul. Niwka Stara - wezwano OSP, która
ugasiła ogień. 17 października b r.- uzyskano informację o spa
laniu odpadów zielonych na posesji przy ul. Niepodległości właścicielowi nakazano ugaszenie. 18 październiak br.-otrzy
mano telefoniczną informację o spalaniu gałęzi na ul. Zielonej
- nakazano ugaszenie. 19 października br.- przeprowadzono
interwencję w związku z informacją o nietrzeźwym mężczyźnie
leżącym na chodniku na terenie CAS. Na miejsce wezwano ka
retkę pogotowia, lekarz zadecydował o zabraniu pacjenta na
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SOR o całym zdarzeniu poinformowano rodzinę mężczyzny.
24 października br. - strażnicy zabezpieczali miejsce kolizji
trzech samochodów na ul. Nadwarciańskiej, do czasu przyjazdu
Policji. Wezwano również służby porządkowe celem uprzątnię
cia miejsca zdarzenia. 31 października br. - otrzymano infor
mację o spalania śmieci na posesji na ul. Słonecznej - zgłosze
nie nie zostało potwierdzone. 2 listopada br. - przeprowadzo
no interwencję na ul. Studziennej związaną z wylewaniem
wody do studzienki burzowej z posesji - właścicielowi nakaza
no usunięcie nielegalnego odpływu. 10 listopada b r .- otrzy
mano zgłoszenie o spalaniu substancji niedozwolonych w in
stalacji c.o. przy ul. Czarnej - właściciela posesji nie zastano,
przeprowadzono natomiast rozmowę telefoniczną, w której
właściciel zaprzeczył spalaniu śmieci, co potwierdzają kontrole
kilkukrotnie przeprowadzone w ubiegłym sezonie. 14 listopa
da b r .- uzyskano informację o uszkodzonej ciężarówce bloku
jącej pas ruchu na ul. Wysokiej - regulację ruchem przejęła
Policja. W tym samym dniu na wniosek szpitala w Puszczykowie
udzielono pomocy w odholowaniu porzuconego na parkingu
pojazdu, który został odholowany na parking strzeżony.
15 listopada br.-otrzymano zgłoszenie o zadymieniu na ul.
Wysokiej - przeprowadzona kontrola składu opału wykazała,
że deski zgromadzone jako opał zawierają niedozwolone sub
stancje. Właściciel został pouczony o zakazie wykorzystywania
ww. materiału w instalacji c.o.
W omawianym okresie funkcjonariusze wykonywali również
objazdy kontrolne w godzinach rannych i popołudniowo-wieczornych, których celem była kontrola stanu obiektów użytecz
ności publicznej oraz działanie prewencyjne, polegające na
kontroli miejsc, w których dochodzi do popełnienia wykroczeń
oraz aktów wandalizmu (teren CAS-u, rejon sklepów, ul. Kra
szewskiego koło szpitala, ul. Poznańska, rejon SP nr 1 i SP nr 2,
ul. Rynek).
Wojciech Hahuła
z up. komendanta SM

UWAGA NA SMOG!

celu zminimalizowania ryzyka przekroczeń norm zanie
czyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM 10 i PM
2,5, apelujemy o ograniczenia korzystania z dodatkowych źró
deł ogrzewania na węgiel i drewno. Oczywiście apel nie doty
czy mieszkańców, których piec na paliwa stałe jest jedynym
źródłem ogrzewania. Wielu puszczykowian ma jednak w swo
ich domach kominki lub piece na drewno, które służą jako do
datkowe źródło ogrzewania. Nasz apel skierowany jest właśnie
do takich osób, aby podczas warunków atmosferycznych sprzy
jających powstawaniu tzw. smogu, czyli bezwietrznej pogody,
mgły i niskiego ciśnienia nie używali ich. Zastosowanie się do
naszego apelu z pewnością przyczyni się do polepszenia jakości
powietrza, którym wszyscy oddychamy.
Możliwość sprawdzenia zanieczyszczenia powietrza pyłami
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zawieszonymi PM 10 i PM 2,5, pojawiła się po montażu urzą
dzeń pomiarowych na puszczykowskim Rynku (wyniki można
sprawdzać on linę na stronie: www.panel.syngeos.pl.). Unaocz
niła ona wagę problemu zanieczyszczenia powietrza. Przy nie
sprzyjających warunkach atmosferycznych czujniki notowały
wyraźne przekroczenia norm, co wywołało zaniepokojenie
niektórych mieszkańców naszego miasta. Przy nieco bardziej
wietrznej pogodzie sytuacja wracała do normy i przekroczenia
nie byłyjuż notowane.
Zaistniała sytuacja spowodowana jest oczywiście zwiększo
nym wykorzystywaniem przez puszczykowian kominków i pie
ców opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno) do ogrzewa
nia lub dogrzewania swoich mieszkań w sezonie zimowym.
^
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ODESZLI
M urcha Halina
Kostrzew ski W ładysław
Głowacki Marek
Szym ański Stanisław

data ur.
2 8 V 1973
1 5 V 1932
2 0 V 1966
14 V 1931
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data zg.
9 XI 2017
12X12017
14X12017
23X12017

Dróbka Em ilia
Grzesiecki Ryszard Stanisław
Kraw czyk Helena Zofia

data ur.
15X111921
13 II1 1946
23 X 1938

data zg.
1 XII 2017
2X112017
5X112017
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JULIAN LANGE - BOHATER POWSTANIA W IELKOPOLSKIEGO
tym roku przypada 99. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Puszczykowo ma w tym po
wstaniu swojego bohatera, którym powinno się chwalić. Jest nim Julian Bolesław Lange - naczelny
komendant Straży Ludowej.

HISTORIA

W

Lange urodził się w Chełmnie 9 stycznia 1873 roku. W la
tach 1890-1900 przebywał w Berlinie, gdzie pracował i uczęsz
czał do wieczorowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn. Szkołę tę
ukończył z tytułem inżyniera mechanika. W czasie wolnym Ju
lian Lange udzielał się w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół"
w Berlinie, gdzie pełnił funkcję kierownicze, był założycielem
i reorganizatorem licznych kół „Sokoła", które działały pod za
borem pruskim. „Sokół" był organizacją paramilitarną, która
skupiała Polaków i przygotowywała ich do przyszłej walki o Pol
skę pod pozorem ćwiczeń gimnastycznych.
W 1910 roku Julian Lange przeprowadził się do Poznania,
gdzie kierował tajnymi drużynami sokolimi, a na co dzień pełnił
funkcje kierownicze w Zakładach Hipolita Cegielskiego. W „So
kole" pełnił funkcje naczelnika oraz zastępcy naczelnika II Okrę
gu w Poznaniu, a w 1912 r. wprowadził tajne zajęcia wojskowe
i ćwiczenia połowę dla młodzieży. Lange był współautorem
„Podręcznika gimnastyki na przyrządach" oraz autorem licz
nych publikacji w piśmie „Sokół". Po przyjeździe do Poznania
Julian Lange bardzo szybko związał się z Puszczykowem.
W roku 1911 przy ulicy Cienistej w Puszczykowie pod kierow
nictwem druha Juliana Lange zorganizowano „Popisy w Letni
sku", odbyły się liczne konkurencje m.in. bieg na tysiąc metrów,
skok w dal, turniej tenisowy. Podczas I wojny światowej Lange
kierował wojskową bazą samochodową i wykorzystywał swoją
funkcję do nabywania rosyjskich karabinów i amunicji uzbraja
jąc w ten sposób tajne polskie odziały bojowe w Poznaniu
i okolicy.
Julian Lange wstąpił do tajnej Tymczasowej Komendy Stra
ży Obywatelskiej 7 października 1918 r. i został wybrany na
czelnym komendantem tej organizacji, a następnie w dniu
27 listopada 1918 r. stał się naczelnym komendantem Straży
Ludowej. Odziały Staży Ludowej zabezpieczały Sejm Dzielnico
wy, który odbył się w Poznaniu na początku grudnia 1918 roku
oraz przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania 26 grudnia
1918 roku. Władze niemieckie chciały przeszkodzić w przyjeź
dzie Ignacego Paderewskiego, który znajdował się wtedy pod
jednym z miast niemieckich, do Poznania. Jednak Polacy chcie
li przywitać Paderewskiego w Poznaniu, który został na tę oka
zję ozdobiony biało-czerwonymi flagami. Przyjazd przyszłego
premiera Polski wyglądał następująco: „Wreszcie nadjechał
pociąg. Od razu spontanicznie odezwały się niemilknące okrzy
ki. Niech żyje, niech żyje! W tej samej chwili na dworcu pogasły
wszystkie światła. Ale tysiące pochodni polskich rozświetliły
i plac przed dworcem i perony. Z wagonu salonowego wysiadł
Paderewski z żoną [...] Komendant dworcowy chciał przeszko
dzić w wysiadaniu, ale naczelnik Straży Ludowej p. Lange dobył
szabli i zakomenderował na swoich ludzi. Wobec tego komen
dant cofnął się". Straż Ludowa z Julianem Lange na czele za
bezpieczała przejazd Ignacego Paderewskiego do poznańskie
go Bazaru oraz jego pobyt w Bazarze. Właśnie pod Bazarem,
w okolicy placu Wolności, doszło do wybuchu Powstania Wiel
kopolskiego. W chwili wybuchu powstania Straż Ludowa liczy
ła sobie 5 tysięcy częściowo uzbrojonych członków. Julian Lan
ge 27 grudnia brał udział w pertraktacjach z Niemcami w gma
chu Prezydium Policji w Poznaniu, a 28 grudnia w ataku na
koszary saperów na Wildzie.
Julian Bolesław Lange został mianowany 9. stycznia
1919 roku naczelnym komendantem Straży Ludowej na Po
znańskie i Pomorze. Po zakończeniu działań powstańczych
w maju 1919 roku zorganizował Obronę Krajową, która liczyła
120 tysięcy członków, i dowodził nią. Udzielał się w organiza
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cjach kombatanckich. W Puszczykowie zamieszkał w latach
międzywojennych, a po klęsce Polski w Wojnie Obronnej
w 1939 roku schronił się w Puszczykowie przy ul. Lipowej 13
w willi Leona Drygasa, gdzie mieszkał aż do czasu wygnania
rodziny Drygasów do Generalnego Gubernatorstwa w 1940
roku. Ukrywał się pod pseudonimem Leon Braulich. Po zakoń
czeniu II wojny światowej zamieszkał w mieszkaniu przy ulicy
Poznańskiej 11. Udzielał się w Związku Weteranów Powstań
Wielkopolskich, z koła Puszczykowo.
Julian Bolesław Lange zmarł 9. czerwca 1954 r. w Puszczy
kowie i został pochowany na miejscowym cmentarzu. Rodzina
zlikwidowała mieszkanie po nim. Postać Juliana Lange w Pusz
czykowie była przypominana przez ks. Kazimierza Pielatowskiego i Ninę Kubzdelę. Grobem Juliana Lange w PRL-u opiekowa
li się powstańcy wielkopolscy, a w latach 80. XX w. nagrobek
odnowiono z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Puszczykowa
i WPN. W Puszczykówku przemianowano ulicę Sporną na ulicę
Juliana Langego. W 2010 roku nastąpiło kolejne odnowienie
nagrobku Juliana Lange z inicjatywy społecznej i przy pomocy
samorządu.
Apeluję do mieszkańców o wywieszenie flag z okazji
99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, która to
rocznica przypada na 27 grudnia 2017 roku. Zachęcam również
do odwiedzenia grobów powstańców wielkopolskich, które
znajdują się na puszczykowskim cmentarzu. Zapraszam do kon
taktu osoby zainteresowane tematyką historii Puszczykowa
oraz Powstania Wielkopolskiego.
Mój numer telefonu to 508 467 405, a adres poczty elek
tronicznej to: krzyzanskimaciej@gmail.com.

____________________________

Maciej Krzyżański
członek Komisji Historycznej
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IV BIEC PO CIACHO 11 MARSZ PO CIACHO

października przy chłodnej, ale sprzyjającej pogodzie
odbył się IV Bieg po ciacho. Jednak zanim biegacze wy
ruszyli na przepiękne trasy leśne, organizatorzy zaprosili do
rywalizacji amatorów Nordic Walking. Na trasie rozstawili się
sędziowie, na starcie ustawiono specjalne miejsca do „wypusz
czania" zawodników, wykwalifikowani instruktorzy przeprowa
dzili nie tylko rozgrzewkę, ale pokazali też właściwą technikę
chodzenia z kijami. Wszystkich szczególnie zachwyciła drużyna
"Landryna Team", a także uśmiechnięta "Supermenka".
Po chodziarzach do rywalizacji zaproszono dzieci, a zwień
czeniem dnia był bieg na dystansie 8 kilometrów. Na każdego
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Joanna Hejnowicz
Referat promocji, kultury i sportu
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zawodnika na mecie czekała gorąca herbata oraz taka ilość
ciastek, pączków, drożdżówek i pierników, że każdy mógł na
jeść się do syta. Symbolem biegu po ciacho jest rok rocznie
babeczka z wisienką, którą w formie medalu każdy otrzymuje
na mecie. Kolejny już raz w listopadzie zrobiło się smacznie,
kolorowo i wesoło. Następny bieg już 5 stycznia. Zapraszamy
na II Piątkę Nocnego Puszczyka i I Dziesiątkę Nocnego Puszczy
ka. Szczegóły na http://biegiwlkp.wixsite.com/puszczyk.
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GRAND PRIX ZESPOŁÓW MIESZANYCH W SIATKÓWCE

rzeci turniej Grand Prix Zespołów Mieszanych w siatkówce
za nami. W zawodach rywalizują zespoły mieszane, a na bo
isku w każdym czasie musi się znajdować trzech panów i trzy
panie. Zatem szanse są wyrównane. W trzecim turnieju do za
wodów dołączył siódmy zespół o nazwie Mustangi. Turnieje
rozgrywane są systemem „każdy z każdym", jednak jeżeli zgło
si się jeszcze jedna drużyna będzie trzeba przejść na system
grupowo-pucharowy. W klasyfikacji ogólnej po trzeciej kolejce
spotkań na czele tabeli plasuje się zespół Drink Team, przed
Kontrabandą i MUR teamem. Kolejne zawody już 20 stycznia.
Zapraszamy zarówno nowe drużyny, jak i kibiców. Zawody roz
grywane są w nowej hali widowiskowo-sportowej przy ulicy
Podgórnej 21.
Joanna Hejnowicz
—
Ref er at promocji, kultury i sportu
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UWAGA! OPŁATY ZA ZAJĘCIA

r

Uprzejmie informujemy, że od nowego roku wprowadzone zostaną opłaty za zajęcia jogi, pilates oraz Street workout'u.
Miesięczna opłata za zajęcia, które odbywają się jeden raz w tygodniu wyniesie 20 zł dla mieszkańców Puszczykowa i 40 zł
dla osób spoza naszego miasta. Dla zajęć, które odbywają się 2 razy w tygodniu kwota ta wyniesie odpowiednio 40 zł i 80
zł. Wpłat należy dokonywać do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odbywają się zajęcia (dla stycznia do
końca grudnia, dla lutego do końca stycznia). Jednocześnie informujemy, że w przypadku zbyt licznej grupy ćwiczących
pierwszeństwo mają mieszkańcy Puszczykowa. Szczegóły na www.biblioteka.iq.pl
V __________________________________________________________________________________________________________________
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BRYDŻ MIKOŁAJKOWO
grudnia w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej
w Puszczykowie odbył się kolejny już Mikołajkowy Turniej
Brydża Sportowego. Zwycięzcami tego turnieju zostali Maciej
Masłowski i Zdzisław Wawrzyniak. Na drugim miejscu uplaso
wała się para Andrzej Proniewicz/ Krzysztof Krause, zaś trzecie
miejsce zajęła para Piotr Surdyk/ Piotr Tyranowski. Na wszyst
kich grających czekały czekoladowe mikołaje, zaś najlepszych
uhonorowano pucharami. Kolejne turnieje w przyszłym roku.
Zapraszamy!

9
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Joanna Hejnowicz
Referat promocji, kultury i sportu

KOLEKCJA MEDALI Z ZAWODÓW W SOLCU KUJAWSKIM
a kolejnym ogólnopolskim turnieju badmintona Juniorów
Młodszych i Młodzików Młodszych zorganizowanym w Sol
cu Kujawskim, 8-osobowa reprezentacja klubu PTS Puszczyko
wo nie zawiodła i wróciła z workiem medali. Najlepiej spisał się
Wojtek Pawlik, który nie miał sobie równych zarówno w singlu,
jak i grze podwójnej (debla zagrał z klubowym kolegą Kuba Kę-

dziorą). W młodszej kategorii świetnie spisała się Marysia Leciej,
która wywalczyła dwa brązowe medale w singlu i deblu. Grzesiu
Janaszek sięgnął po srebrny medal w deblu chłopców (kat. Mło
dzik Młodszy), a jego młodszy brat Tadziu dobrnął do ćwierćfi
nału singla. Pozostali zawodnicy Kuba Standar, Kuba Mikołaj
czak i Olek Leciej zakończyli zmagania w fazie grupowej.
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe

SPORT
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NARCIARSKIE MISTRZOSTWA

BADMINTON

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe serdecznie za
prasza na 24. Mistrzostwa Puszczykowa w Narciarstwie
Alpejskim, Biegowym oraz Snowboardzie, które odbędą
się 16-18.03.2018.
Po raz pierwszy zabieramy Was do Ośrodka Czarna
Góra, gdzie czekają świetnie przygotowane trasy, komfor
towe warunki noclegowe w hotelach i apartamentach,
bary bezpośrednio przy stokach oraz wiele innych atrakcji.
Organizatorzy przewidzieli wiele niespodzianek, dlate
go nie może Was zabraknąć.
Więcej szczegółów: www.ptspuszczykowo.pl
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SPEED BADMINTON
PIŁKA NOŻNA
SIATKÓWKA
KOSZYKÓWKA

/# v
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Nie masz rakietki, lotki, piłeczki nie przejmuj się udostępnimy Ci sprzęt sportowy

PROSIMY O ZABRANIE O BUW IA SPORTOWEGO
WSTĘP - SYMBOLICZNE 1 ZŁ OD OSOBY
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OFICJALNY REKORD
Pod koniec listopada do
Ośrodka Impuls dotarł Certy
fikat potwierdzający rekord
Polski ustanowiony przez
10-osobowy zespół siłaczy
trenujących w tym ośrodku.
14
października
w ciągu 24 godzin „wycisnę
li" 1 845,35 ton, sztangą
o w a d z e 5 0 . 7 8 7 kg.
W tym czasie podnieśli ją 36
335 razy. Gratulujemy!

CERTYFIKAT
Robert Sokół, Ryszard Zabrzewski,
Konrad Radzikowski, Mateusz Czerniak,
Marek Nowakowski, Jędrzej Nowakowski,
Marek Kucz, Grzegorz Potrawiak.
Ksawery Mielcarek i Jakub Sokół
dnia 14.10.a017 r w l*u»«v> lamie
ustanowili Rekord Polski w kategorii
N A JW IĘ K S ZY C IĘ Ż A R W Y C IŚ N IĘ T Y
W CIĄO U 34 GO DZIN (GRUPO W O )
uzyskuję!: wynik 1843.35 ton

A

Rekordów

i
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FINAŁ WIELKOPOLSKIEJ LIGI MŁODYCH TALENTÓW

połowie listopada w Puszczykowie odbył się turniej Masters Wielkopolskiej Ligi Młodych Talentów. Był to turniej
kończący sezon dla najmłodszych badmintonistów, będący za
razem podsumowanie całego cyklu. Do Puszczykowa zjechało
blisko 90 zawodników z klubów całej Wielkopolski, ale również
z Pabianic w woj. łódzkim. Patronat nad zawodami objął Bur
mistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek, który uroczyście otwo
rzył zawody, życząc zawodnikom najlepszych wyników. Klub
PTS Puszczykowo reprezentowało 11 zawodników w 3 katego
riach wiekowych. U-9 chłopcy: Jan Gawroński, Maksymilian
Duszczak, Stefan Taratajcio, U-9 dziewczynki: Maja Wyrzykiewicz, Zofia Madej, U-11 chłopcy: Tadeusz Janaszek, Aleksander
Leciej, Szymon Raniszewski, U-11 dziewczynki: Joanna Winkow
ska, U-13 chłopcy: Grzegorz Janaszek i Łukasz Zeuschner. Dla
większości naszych młodych reprezentantów, którzy zaczęli
swoją przygodę z badmintonem we wrześniu tego roku był to
pierwszy turniej w karierze. Mimo to trema ich nie zjadła i wal
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czyli dzielnie, często ocierając się o zwycięstwo, co dobrze wró
ży na przyszłe turnieje. Z zawodników bardziej doświadczonych
w kategorii U-11 świetnie spisał się Tadziu Janaszek, który po
zajęciu 4 miejsca na turnieju puszczykowskim wskoczył na 3 po
zycję w całym cyklu WLMT. Olek Leciej po awansie z grupy od
padł dopiero w ćwierćfinale. W kategorii U-13 Grzesiu Janaszek,
po awansie z grupy i wygranym pojedynku w fazie pucharowej
odpadł dopiero w ćwierćfinale.
Za sprawne przeprowadzenie zawodów i pomoc organizacyj
ną dziękujemy starszym zawodnikom PTS-ujak również pani
Joannie Hejnowicz z Referatu promocji, kultury i sportu w Pusz
czykowie.
Warto nadmienić, że dzięki wymalowanym 6 kortom do bad
mintona, jakimi dysponuje nowa hala widowiskowo-sportowa,
Puszczykowo staję się jednym z najlepszych miejsc w Wielkopolsce do organizowania tego typu turniejów.

_______

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I DZIECI W BADMINTONIE
listopada w Puszczykowie odbył się Finał Rejonu Po

ił— L- znań - Zachód w badmintonie. Do naszego miasta
zjechało 16 szkół, które wywalczyły awans z finałów powiato
wych. Szkołę Podstawową nr 1 w Puszczykowie w Igrzyskach
Dzieci reprezentowali Grzegorz i Tadziu Janaszkowie. Chłopcy
po wygranych dwóch spotkaniach ze szkołami z Lwówka i No
wego Tomyśla w finale musieli uznać wyższość szkoły z Bara
nowa, zajmując ostatecznie wysokie drugie miejsce w rejonie.
Dodać trzeba, że w tym roku Puszczykowo po raz pierwszy
organizowało zawody w ramach Igrzysk Szkolnych na co po
zwoliła nowa hala widowiskowo-sportowa oraz przychylność
pani dyrektor Ewy Budzyński i Burmistrza Miasta Andrzeja Balcerka, za co serdecznie dziękujemy.

Dzień po puszczykowskich zmaganiach uczniowie klas gim
nazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w składzie
Jakub Standar, Jakub Mikołajczak wzięli udział w Finale Rejonu
Poznań - Wschód, który odbył się w Gnieźnie. Nasi reprezen
tanci rywalizowali z 11 szkołami, z których okazali się najlepsi
i wywalczyli awans do Finału Województwa Wielkopolskiego.

_ _ _ _ _
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WYBIEGAŁA GRAND PRIX W POŁMARATONACH
^ £“ listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odL_
było się podsumowanie cyklu 15 biegów pod nazwę
Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie. Biegi odbywały się od
marca do listopada. Łęcznie uczestniczyło w nich 17 390 osób.
Sklasyfikowani zostali biegacze, którzy ukończyli co najmniej
7 z 15 biegów. Wyczyn ten udało się osięgnęć 55 kobietom
i 193 mężczyznom. Puchary, dyplomy otrzymali najlepsi z tych,
dla których bieganie jest sposobem na życie. Miło nam poinfor
mować, że wśród sklasyfikowanych i wyróżnionych znalazła się
jedyna przedstawicielka mieszkańców Puszczykowa pani Agata
Akuszewska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 1. Pani
Agata wybiegała I miejsce w kategorii wiekowej. Serdecznie
gratulujemy i życzymy udanych biegów w następnym sezonie!

Q

POM OC DROGOWA WYGRAŁA... TURNIEJ PIŁKARSKI

niedzielę 26 listopada 2017 roku na parkiecie hali wi
dowiskowo-sportowej w Puszczykowie odbył się halo
wy turniej piłki nożnej w kategorii „OPEN". W zawodach,
w dwóch grupach, rywalizowało 9 drużyn. Rywalizacja na bo
isku była zacięta, a zawodnicy mogli liczyć na wspaniały doping
od rodziców i znajomych zasiadajęcych na trybunach obiektu.
Ostatecznie zwycięzcę turnieju została drużyna Pomoc Dro
gowa Bartkowiak, która pokonała 5:1 drużynę Poznańskie
Orły. W finale stanęły naprzeciw siebie drużyny o wysokich
umiejętnościach piłkarskich, potrafięce grać zespołowo, wido
wiskowo i skutecznie. W meczu o 3 miejsce Las Puszczykowo
i Przyjaciele wygrał 3:0 z drużynę Rapid Poznań.
Pierwsze trzy zespoły otrzymały pamiętkowe puchary, przy
znano także wyróżnienia dla najlepszego zawodnika turnieju,
którym został Tomasz Antkowiak z drużyny Pomoc Drogowa
Bartkowiak.
Wszystkim drużynom, które rywalizowały w turnieju na hali
w Puszczykowie składamy serdeczne gratulacje za ambicję,
wolę walki i sportowę postawę.
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OSTATECZNA KLASYFIKACJA PO ROZEGRANIU
GIER GRUPOWYCH I FAZIE FINAŁOWEJ:
Pomoc Drogowa Bartkowiak
Poznańskie Orły

Q

0
0

Las Puszczykowo i Przyjaciele
Q Rapid Poznań
Wybrzeże Klatki Schodowej
0 Genesis
O Wariors Luboń
Oldboys Puszczykowo
O FC Real Poznań

0

Dawid Jastrząb
—— specjalista ds. organizacji Imprez sportowych

BRĄZ NA SZERMIERCZYCH PLANSZACH

1Q

listopada br. w Przeźmierowie odbyły się Mistrzostwa
O Okręgu Juniorów Młodszych w szpadzie. Klub UKS
MUSZKIETER Mosina, w którym pod okiem Jarosława Roszaka
trenuję także młodzi adepci fechtunku z Puszczykowa, repre
zentowali w kategorii dziewczęt: Justyna Budynkiewcz, Alek
sandra Lange oraz Zofia Lachowicz. W kategorii chłopców na
planszach rywalizowali: Antoni Nieckarz, Aleksander Paszak,
Filip Górecki i Maksym Knasiecki. Do finału zakwalifikowała się
dwójka naszych szpadzistów Zosia Lachowicz i Antek Nieckarz.
Zawodnicy UKS Muszkieter ostatecznie zajęli 3 miejsce w swo
ich rozgrywkach, zdobywajęc tym samym bręzowe medale.
Gratulujemy całej reprezentacji udanego występu!

Jarosław Rosząk
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Puszczykowo, hala widowiskowo-sportowa - wejście od ul. Poznańskiej

BILETY: DOROŚLI - 40 ZŁ, DZIECI DO 15 LAT - 20 ZŁ
BILETY: BMCAK, UL. RYNEK 15 LUB ONLINE BILETY 24

BM
CEia

www.bilety24.pl

PUSZCZYKOWO

Puszczykowie!
inwestuj
w KULTURĘ
*

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, zmień do 31 grudnia 2017 r
adres zam ieszkania w CEIDC na Puszczykowo,
a więcej wydarzeń kulturalnych odbędzie się
w Twoim mieście.

