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czestnicząc razem z mieszkańcami naszego miasta
w koncercie Orkiestry Amadeus pod batutą Agnieszki
Duczmal, który odbył 27 września br. się w hali widowiskowo-sportowej, oprócz doświadczenia wspaniałych wrażeń
muzycznych byłem po prostu dumny. Co więcej, uświadomiłem sobie, że mam kilka powodów do tej dumy. Po pierwsze
do naszego Puszczykowa zawitała jedna z najwybitniejszych
w kraju i nie tylko orkiestra, po drugie od września zeszłego
roku mamy miejsce, w którym możemy w godnych warunkach przyjmować najznamienitszych muzyków. Wreszcie po
trzecie byłem dumny z tego, że widownia hali była wypełniona do ostatniego miejsca, co przecież najlepiej świadczy
o tym, jak takie wydarzenia są w naszym mieście oczekiwane.
Kilka dni później zostałem zaproszony przez naszych seniorów na inaugurację kolejnego semestru naszej Akademii
Seniora prowadzonej przez Bibliotekę Miejską Centrum Animacji Kultury. Warto wspomnieć, że w przyszłym roku Akademia będzie obchodziła 10-lecie istnienia. Z tej okazji, już
teraz mogę zdradzić, że Referat Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego ma w planach przygotowanie małej
niespodzianki dla naszych seniorów. Uważam, że Akademia
jest wspaniałym przedsięwzięciem, w którym obecnie
uczestniczy już przeszło 200 seniorów, niektórzy od samego
początku!
Według mnie te dwa wydarzenia to bardzo dobre przykłady na to, że puszczykowianie chętnie i licznie uczestniczą
w organizowanych przez BMCAK koncertach, spektaklach
i bogatej ofercie zajęć (o działalności BMCAK wypowiada się
w wywiadzie zamieszczonym na str.16-17 Pani Danuta Mankiewicz dyrektor BMCAK ). Między innymi z tego względu
bardzo cieszę się z posiadania w Puszczykowie hali widowiskowo-sportowej, w której możemy organizować takie wydarzenia, a przecież chociaż już o tym wielu może nie pamiętać, jeszcze półtora roku temu tak nie było.
Oczywiście minione tygodnie to nie tylko koncerty.
W tym czasie zakończyliśmy bardzo ważną dla miasta inwestycję – budowę ulicy Szpitalnej. W zakres prac wchodziła
również budowa chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej. Przypomnę, że na wykonanie tej ulicy uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Programu.
Wartość wsparcia wyniosła 932 tys. zł przy całkowitym koszcie wynoszącym niemal 2 mln zł.
Wreszcie dynamicznie ruszyła rewitalizacja willi Mimoza.
Po okresie przestoju na budowie związanego z koniecznością przeprojektowania niektórych rozwiązań konstrukcyjnych z uwagi na stan techniczny budynku, doszliśmy z wykonawcą tej inwestycji do porozumienia umożliwiającego kontynuowanie prac.
Na ukończeniu jest natomiast budowa Zielonego Targu,
który powstaje w ramach Budżetu Obywatelskiego przy ul.
Poznańskiej na terenie między policją a Arturo. Targ będzie
nie tylko miejscem handlu, ale również spotkań. Miejsce zostanie zaopatrzone w 6 drewnianych stoisk oraz inne elementy małej architektury – ławki i pergole na kwiaty. Jestem
przekonany, że będzie to kolejna trafiona inwestycja. Co
także ważne, zagospodarowany zostanie kolejny teren w ścisłym centrum Miasta. Ponadto, co jest równie istotne, stworzony zostanie w Puszczykowie pierwszy z prawdziwego
zdarzenia plac targowy. Początkowo miałem obawy czy stoiska będą wykorzystywane, ale dzisiaj po zapytaniach jakie
wpływają do Urzędu, jestem przekonany, że tak będzie.
Wiem, że młodzież nie może się już doczekać, kiedy będzie mogła sprawdzić swoje umiejętności na Pumptraku,
który przypomnę powstanie koło Orlika na Nowym Osiedlu.
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Dla nich mam dobrą wiadomość - udało się znaleźć wykonawcę i we wrześniu podpisaliśmy umowę. Pumptrack powstanie jeszcze w 2018 r.
Po sukcesie związanym z uzyskaniem dofinansowania na
budowę ul. Szpitalnej, złożyliśmy kolejny wniosek, tym razem o dofinansowanie modernizacji ul. Sobieskiego. O konieczność tej modernizacji nie muszę nikogo przekonywać.
Ulica jest w fatalnym stanie, do czego mocno przyczyniła się
niewłaściwie wykonana przed laty budowa kanalizacji sanitarnej. Budując kolektor natrafiono na bardzo trudne warunki gruntowe i po niedostatecznym zagęszczeniu terenu,
co jakiś czas ulica zapadała się i konieczne były bieżące interwencje. Planowane prace obejmują budowę nowej nawierzchni, odtworzenie chodnika, przestawienie słupów
energetycznych oraz wykonanie wjazdów na posesje.
Z jesienią, a właściwie z rozpoczętym sezonem grzewczym związany jest temat smogu, o którego szkodliwości
mieszkańcy mają coraz większą świadomość. Z zadowoleniem mogę powiedzieć, że w bieżącym sezonie grzewczym
będziemy mieli aż o 70 „dymiących” kominów mniej. Jest to
możliwe dzięki wprowadzonemu przez Puszczykowo programowi dotowania wymiany pieców węglowych. Będę z dużym zainteresowaniem i optymizmem przyglądał się jak te
wymiany przełożą się na odczyty z urządzeń mierzących czystość powietrza zamontowanych na terenie naszego miasta.
W październiku odbędzie się ostatnia sesja obecnej Rady
Miasta. W porządku obrad tej sesji znalazł się bardzo ważny
punkt programu – uchwalanie MPZP dla terenu przy hotelu
w pobliżu szpitala. Plan jest oczywiście spójny z przyjętym
w tym roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Uchwalenie tego planu jest
bardzo ważne ponieważ zabezpieczy on ostatecznie miasto
przed staraniami właścicieli gruntu w postępowaniu odwoławczym od mojej odmownej decyzji o wydanie warunków
zabudowy dla zabudowy wielorodzinnej.
Na koniec proszę wszystkich mieszkańców Puszczykowa,
którzy mają prawo do głosowania, aby 21 października wybrali się do lokali wyborczych i oddali swoje głosy. Niech to
święto demokracji stanie się udziałem jak największej liczby
mieszkańców naszego miasta. Pokażmy, że puszczykowianie
są odpowiedzialni za swoje miasto.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykwoa
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zmiany w Budżecie Obywatelskim na 2019 roku
owy budżet obywatleski dopuszcza maksymalne dofinansowania projektu do 250.000 zł. Propozycje zadań
może zgłaszać każdy mieszkaniec bez względu na wiek, a do
zgłoszenia wystarczy zebrać tylko 9 podpisów.
Od tego roku głosować może każdy mieszkaniec Miasta
Puszczykowa, bez ograniczenia wiekowego.
Zmiany mają zachęcić mieszkańców do większego zaangażowania w sprawy budżetu obywatelskiego,
a przede wszystkim zachęcić młodzież do aktywnego i inno-

Lp.

wacyjnego zmieniania otoczenia dostosowanego do potrzeb naszych mieszkańców.
Przypomnijmy, budżet partycypacyjny, jest to wydzielona część środków budżetu Miasta, o której wydatkowaniu
w sposób wiążący, w trakcie konsultacji społecznych, decydują mieszkańcy. Dzięki temu puszczykowianie mają możliwość bezpośredniego wpływania na otoczenie oraz inicjowanie rozwoju Miasta.
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Wyszczególnienie

Terminy od – do

1.

Kampania informacyjna

2.

Składanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego

25 września

25 października

3.

Publikacja złożonych propozycji zadań

25 września

31 października

4.

Weryfikacja i uzupełnienie złożonych wniosków

25 września

8 listopada

5.

Publikacja wykazów zadań spełniających i niespełniających
wymogów

6.

Termin na wniesienie protestu

7.

Publikacja listy zadań poddanej pod głosowanie

8.

Promowanie zadań przez autorów

8 listopada

23 listopada

9.

Głosowanie mieszkańców

13 listopada

23 listopada

10.

Weryfikacja i liczenie oddanych głosów

23 listopada

7 grudnia

11.

Publikacja wykazu zwycięskich zadań

od 24 września 2018 roku

8 listopada
3 dni robocze od daty publikacji
wykazu z pkt 5
13 listopada
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7 grudnia

petycja w sprawie grobli

21

września na ręce Burmistrza Miasta Puszczykowa wpłynęła petycja podpisana przez ponad 1200 osób (zarówno mieszkańców Puszczykowa, jak i innych miejscowości) w
sprawie wstrzymania inwestycji na odcinku od drogi wojewódzkiej 430 do dworca PKP w Puszczykowie. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Utworzenie Zintegrowanego
Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.
Osobą reprezentującą grupę inicjatywną, którą tworzy 6
organizacji pozarządowych, jest Iwona Janicka - Prezes Zarządu Fundacji Aktywności Lokalnej. W uzasadnieniu petycji czytamy, że realizacja inwestycji nie poprawi bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego mieszkańców, a także nie przyczyni się
do wykorzystania tzw. węzła przesiadkowego w Puszczykowie,
tylko spowoduje nieodwracalnie utratę urokliwego krajobrazu
miasta poprzez wycinkę kilkudziesięciu drzew. Docelowo wpłynie negatywnie na środowisko naturalne w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Osoby składające petycję apelują o
rozmowę i dialog z mieszkańcami oraz zachowanie wyjątkowej
„grobli”. Petycja została również skierowana do Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Starosty Poznańskiego.
Zgodnie z ustawą o petycjach, petycja powinna być rozpatrzona przez Radę Miasta Puszczykowa bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmuje w szczególności wybudowanie ścieżki rowerowej od ul. Wysokiej do
dworca w Puszczykowie wraz ze wzmocnieniem podłoża gruntowego pod ścieżką oraz wybudowaniem jej oświetlenia,
wzmocnienie skarpy korpusu drogowego i wykonanie nowej
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nawierzchni na jezdni na tym samym odcinku, wybudowanie
przy dworcu parkingu „parkuj i jedź” na 51 miejsc postojowych,
wybudowanie parkingu dla rowerów „bike&ride” na 26 stanowisk. Obecnie zadanie jest w fazie projektowej. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 3,4 mln zł.
Jak mówi Andrzej Balcerek, Burmistrz Miasta Puszczykowa
- „Przede wszystkim zarówno złożona petycja, jak i protesty
polegające między innymi na oznakowaniu drzew kartkami
„wytną mnie”, faktycznie może doprowadzić do zaniechania
realizacji tak ważnej dla Puszczykowa inwestycji, a tym samym
utraty dofinansowania. Mam wrażenie, że osoby, które podpisały petycję nie mogły mieć pełnej wiedzy w przedmiocie tej
inwestycji. Przyznaję, że to dla mnie kuriozalna sprawa. Zarówno ja, jak i przedstawiciele starostwa wielokrotnie mówiliśmy,
że inwestycja jest na etapie projektu, który to dopiero określi
faktyczny zakres prac na „grobli”. Co istotne, wniosek złożony
do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zakłada wycinkę tylko 5 z kilkudziesięciu drzew stanowiących aleję klonową,
o której zachowanie apelują osoby składające petycję. Chciałbym zapewnić, że oznakowane na grobli przez protestujących
drzewa, za wyjątkiem wskazanych maksymalnie 5 szt. nie są
przewidziane do wycinki. O konieczności realizacji tej inwestycji oraz jej założeniach w tym, co do zachowania alei drzew
wypowiadałem się na łamach Echa wielokrotnie, a pomimo to
cały czas mieszkańcy Puszczykowa są wprowadzani w błąd
przez protestujących. Dziwić może to, że protest i zbieranie
podpisów pod petycją pojawił się dopiero teraz, a przecież o
tej inwestycji i pozyskanym dofinansowaniu na jej realizację
wiadomo było od ponad roku”.

red
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 45. SESJI RADY MIASTA
PUSZCZYKOWA PRZEPROWaDZoNEJ 25 IX 2018 R.
Uchwała Nr 351/18/VII
w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski
o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa
dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
§ 1. Powołuje się Kapitułę oceniającą
wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych
w składzie:
a) Przewodniczący Kapituły
- Tomasz Potocki
b) Członek Kapituły
- Dorota Łuczak-Dydowicz
c) Członek Kapituły
- Maciej Dettlaff
Uzasadnienie: Zgodnie z regulaminem Nagrody Rady Miasta Puszczykowa
dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
Rada Miasta Puszczykowa powołuje trzyosobową Kapitułę nagrody, w skład której
wchodzą: przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Miasta, przedstawiciel
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz
przedstawiciel Burmistrza Miasta.
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Uchwała Nr 352/18/VII
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę, którą stanowią działki nr
878/2, 879/8, 879/12, 891/2 położone
w Puszczykowie, w obrębie geodezyjnym
Niwka, będące własnością Miasta Puszczykowa.
Uzasadnienie: Ustawa z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych nałożyła na
gminy obowiązek zaliczenia do kategorii
dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym, niezaliczone do innych kategorii stanowiących uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych.
Drogą publiczną jest droga zaliczona
na podstawie ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych do jednej
z kategorii dróg, z której może korzystać
każdy zgodnie z jej przeznaczeniem,
z ograniczeniami i wyjątkami określonymi
w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.
Zaliczenie do kategorii dróg publicznych może dotyczyć tylko takiej drogi, która składa się z nieruchomości stanowiącej
własność publiczną nieobciążoną prawem
użytkowania wieczystego na rzecz jakiego-

kolwiek innego podmiotu. Zaliczenie drogi
do określonej kategorii drogi publicznej
może nastąpić tylko odpowiednio do faktu, który z podmiotów publiczno-prawnych jest właścicielem nieruchomości zajętej pod drogę, np. do kategorii drogi gminnej mogą być zaliczone tylko drogi przebiegające przez nieruchomości stanowiące
własność gminną. Działki objęte niniejszą
uchwałą zostały uzbrojone w infrastrukturę techniczną.
Zgodnie z powyższym drogi gminne
stanowią własność gminy. Zarząd Powiatu
Poznańskiego w opinii nr 2788/2018 z dnia
8 sierpnia 2018 r. zaopiniował negatywnie
zaliczenie wymienionych w uchwale działek do kategorii dróg gminnych na terenie
Gminy Puszczykowo, uzasadniając to brakiem wybudowania budowli, jaką zgodnie
z przepisami ustawy jest droga. Opinia jest
jednak formą niewiążącą bezwzględnie
Rady Gminy w podjęciu decyzji o zaliczeniu
do kategorii dróg publicznych. Brak zaliczenia do kategorii dróg gminnych, poza
formalnością przewidzianą w ustawie
o drogach publicznych, skutkuje problemami dla właścicieli przyległych nieruchomości. Zalicza się do nich między innymi
brak dostępu do drogi publicznej. Należy
podkreślić, że w przypadku Miasta Puszczykowa podejście ściśle ustawowe spowodowałoby liczne problemy dla mieszkańców szeregu ulic z racji tylko braku
wybudowania odpowiedniej nawierzchni.
Uchwała Nr 353/18/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na
sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej.
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie części
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, o powierzchni około 0,0081 ha z działki nr 297
o powierzchni 0,0299 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 4, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106660/8.
Uchwała Nr 354/18/VII
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części

nieruchomości w rejonie ulicy Jarosławskiej.
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez
Miasto Puszczykowo części nieruchomości
przedstawionej na załączniku graficznym,
stanowiącym załącznik do uchwały, położonej w Puszczykowie, o powierzchni około 0,0014 ha z działki nr 653/1 o powierzchni 0,0289 ha, obręb Puszczykowo
Stare, ark. mapy 3.
Uzasadnienie: Właściciele nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ul.
Jarosławskiej 26 złożyli wniosek w sprawie
uregulowania przez Miasto Puszczykowo
stanu prawnego części nieruchomości
użytkowanej jako chodnik wzdłuż ul. Jarosławskiej. Wizja lokalna i przeprowadzone
pomiary geodezyjne potwierdziły zajęcie
fragmentu działki pod chodnik w granicach drogi publicznej - ulicy Jarosławskiej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr 191/2001/III Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 19 marca 2001
r. w sprawie: zmiany miejscowego planu
szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego z 12
grudnia 1994 r. w zakresie ustaleń realizacyjnych dla poszczególnych obszarów
funkcjonalnych część nieruchomości, będąca przedmiotem niniejszej uchwały,
przeznaczona jest pod ulicę zbiorczą, oznaczoną symbolem KZ. Wyrażenie zgody na
nabycie przedmiotowej części nieruchomości umożliwi realizację zapisów powołanego prawa miejscowego, a także pozwoli
na regulację stanu prawnego terenu zajętego pod drogę publiczną. Wobec powyższego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.
Uchwała Nr 355/18/VII
w sprawie: zmiany uchwały Nr
275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata
2018-2023.
Uchwała Nr 356/18/VII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr
276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 46. sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się 16.10.2018 r. o godz. 17.00. Sesje odbywają się w sali
konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej przy SP nr 1 (ul. Podgórna 21). Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń
Komisji Rady Miasta i terminy dyżurów radnych znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta:
www.puszczykowo.pl. Informacje można też uzyskać pod tel. 61 898 37 34 lub e-mailem: biurorady@puszczykowo.pl.
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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH
KURSACH KOMPUTEROWYCH

MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI

E-

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.:
Czy umiesz kontaktować się przez Skypa z bliskimi?
Czy umiesz przesyłać zdjęcia?
Czy umiesz robić zakupy na Allegro?
Czy umiesz sprawdzić stan konta przez Internet albo zrobić przelewy?
Czy umiesz korzystać z elektronicznych wydań prasy?
Czy wiesz, co słychać w naszej gminie – zaglądasz na lokalne portale
informacyjne i na stronę urzędu gminy?
TAKIE I INNE INFORMACJE ZDOBĘDZIESZ NA NASZYM KURSIE!

SAMORZĄD

zajęcia
ada
od listop .
2018 r

Zapisy i rekrutacja

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Katarzyną Nowak-Śronek pod nr tel. 668 983 754.
Rekrutacja odbywa się w Urzędzie Miejskim, Referat Promocji, Kultury i Turystyki, pok. nr 8.

nowoczesne lampy led w puszczyowie

W

Puszczykowie rozpoczęła się wymiana istniejących
opraw sodowych na nowoczesne oświetlenie typu
LED. Łącznie na naszych ulicach zaświeci 156 lamp 83 lampy
o mocy 75W oraz 73 lampy o mocy 60W.
Nowoczesne oświetlenie zostanie zamontowane na ulicach: Poznańska, Piaskowa Libelta, Kasprowicza. Wymiana
przyniesie wymierne korzyści. Po pierwsze będzie to
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej rzędu 50% oraz
obniżenia kosztów utrzymania instalacji oświetleniowej.
Poza tym nowoczesne lampy LED znacząco polepszają parametry oświetleniowe (równomierność, odpowiedni poziom natężenia światła, białe światło) oraz poprawiają bezpieczeństwo na drogach. Cena modernizacji w ynosi
307.500 zł a, wykonawcą prac jest Enea Oświetlenie
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przez ostatnie cztery lata w puszczykowie
nie zabrakło pieniędzy na inwestycje
Z Tomaszem Potockim – Przewodniczącym Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta rozmawia Bogdan Lewicki

WYBORY DO SAMORZĄDU 2018

► Jedną z najważniejszych corocznie uchwalanych
uchwał jest uchwała budżetowa, a później jej zmiany
– jak przebiegały prace w Radzie w ostatniej kadencji
w tym przedmiocie?
Faktycznie zarówno uchwały budżetowe, jak i uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należą do
tych najważniejszych. To właśnie z tych uchwał wynika na
przykład jakie inwestycje w Puszczykowie są realizowane,
ile środków Miasto przeznacza na oświatę, pomoc społeczną, gospodarkę komunalną, na dotacje dla organizacji
pozarządowych czy na wymianę pieców węglowych, na
utrzymanie zieleni i czystości, na stypendia itd.Właśnie
z tego względu ustawodawca zobowiązał rady gmin do
uchwalenia specjalnej procedury budżetowej. Projekt budżetu przygotowuje Burmistrz po czym jest on przedmiotem obrad Komisji, gdzie wiodącą rolę odgrywa komisja
budżetowa. Na tym etapie radni i komisje mogą składać
wnioski, które później są rozpatrywane na sesji budżetowej. W ostatnich latach prace nad budżetem zawsze przebiegały bardzo sprawnie. Właściwie projekty przygotowywane przez Burmistrza były w 100% akceptowane.
► No właśnie. Wyglądało to momentami tak jakby
radni nie mieli swoich pomysłów do budżetu.
Wręcz przeciwnie. Każdy projekt budżetu zanim trafił
oficjalnie do biura rady był przedstawiany przez Burmistrza radnym z klubu radnych Razem dla Puszczykowa i szeroko dyskutowany. Tym samym dokument, który trafiał
pod obrady komisji był już uzgodniony z większością radnych.
► Wspomniał Pan,że budżety były konsultowane
z Klubem Radnych Burmistrza – jak przebiegały te
konsultacje, czy szybko dochodzono do zgody.
W ostatnich czterech latach mieliśmy tę komfortową
sytuację, że dysponowaliśmy znaczną pulą środków na
inwestycje. W takich przypadkach o wiele łatwiej się rozmawia o budżecie. Poza tym mieliśmy już na początku
kadencji ustalone priorytety, jak choćby budowa hali widowiskowo-sportowej, budowa kolejnych ulic zgodnie
z naszym rankingiem, wprowadzenie budżetu obywatelskiego czy rozbudowa szkoły SP2. W trakcie kadencji
oczywiście pojawiały się nowe zadania, jak choćby propozycja Burmistrza w sprawie uchwalenia dotacji na wymianę pieców węglowych, ale to zadanie oczywiście nie budziło żadnych wątpliwości.
► Jak Pan ocenia obecną sytuację finansową Miasta?
Bardzo dobrze. Na uwagę zasługują przede wszystkim
pozyskane środki zewnętrzne oraz znaczny w ostatnich
latach wzrost dochodów, umożliwiające corocznie przeznaczenie większych środków własnych na inwestycje.
W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom naszego Miasta, którzy zgodnie z miejscem zamieszkania rozliczają podatek dochodowy PIT. To właśnie
dzięki nim możemy Puszczykowo tak dynamicznie zmieniać.
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► A co z zadłużeniem Miasta?
Kwota zadłużenia na koniec zeszłego roku wyniosła
13,3 mln zł. Może wydawać się to dużo, jednak jeśli weźmie się pod uwagę to, że 8 lat temu zadłużenie wynosiło
tyle samo, a dokładnie 13,5 mln i uwzględni się dodatkowo wzrost dochodów jaki w tych latach nastąpił, to mamy
znaczną poprawę w tym przedmiocie.
► Dlaczego radni nie zdecydowali się na choć częściową spłatę tego zadłużenia, a wręcz zaplanowali
w 2018 r. jego wzrost o 2,5 mln zł?
Oczywiście można spłacać dług, ale następuje to wtedy kosztem inwestycji. Dopóki w Puszczykowie mamy tak
wiele potrzeb m.in. infrastrukturalnych, nie sądzę, aby
jakakolwiek rada zdec ydowała się na spłatę długu.
W szczególności, że obciążenie jego obsługą jest stosunkowo niewielkie. Na odsetki wydajemy poniżej 1% budżetu. Zaplanowany wzrost długu w bieżącym roku jest związany z realizacją projektów, na które z jednej strony otrzymaliśmy dofinansowanie, z drugiej jednak musieliśmy zabezpieczyć wkład własny. Mam tu na myśli przede wszystkim budowę ul. Szpitalnej i remont Mimozy. Jednak czy
faktycznie konieczne będzie w 2018 r. zwiększenie zadłużenia musimy poczekać do końca roku. Nawet jeśli ten
dodatkowy dług zostanie zaciągnięty, to dług w odniesieniu do dochodów wyniesie na koniec 2018 r. ok. 30%,
a w 2010 r. było to przeszło 48%.
► Z jakich inwestycji z ostatniej kadencji jest Pan najbardziej zadowolony?
Każda inwestycja, którą realizujemy jest ważna, choć
oczywiście najbardziej dumny jestem z hali widowiskowo
-sportowej. Niezmiernie cieszą mnie sytuacje, kiedy przedstawiciele innych samorządów patrzą z nieukrywaną zazdrością na ten obiekt. Poza halą osobiście jestem zadowolony też z tego, że tak wiele nowych ulic powstało
w Puszczykowie. Utwardzone nawierzchnie z chodnikami
nie tylko podnoszą komfort życia, ale również zwiększają
bezpieczeństwo.
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kandydaci do rady miasta puszczykowa
oraz rady powiatu poznańskiego

N

a kolejnych stronach Echa prezentujemy kandydatów, którzy wystartują w najbliższych wyborach samorządowych,
które odbędą sie 21 października br. Lista podzielona jest na okręgi wyborcze oraz zawiera informacje, gdzie znajdują
się poszczególne Obwodowe Komisje Wyborcze. Znajdziemy tu także informacje, które Komitety Wyborcze reprezentują
poszczególni wyborcy i wreszcie ich krótkie charakterystyki nadesłane do redakcji Echa przez Komitety Wyborcze, z których
list startują. Na końcu umieściliśmy też informacje jak głosować i kiedy głosy będą ważne, a kiedy nie.

OKRĘG NR 1
Lokal wyborczy znajduje się w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Wysoka (stara szkoła)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
❶ STALIŃSKI Adam (KWW AGATY WÓJCIK DLA LUDZI DLA MIASTA –Lista nr 14)
29 lat, od lat aktywnie działa społecznie, inicjując liczne akcje, pracuje w branży odnawialnych
źródeł energii, z wykształcenia ekonomista, kończy doktorat, od urodzenia mieszka w Puszczykowie.
❷ KAMIŃSKA Barbara Zuzanna (KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA – Lista nr 16)
28-letnia Puszczykowianka, prawniczka, aplikantka III roku aplikacji radcowskiej. W latach 2002-2008
była członkiem Młodzieżowej Rady Miasta Puszczykowa. W latach 2016-2017 świadczyła darmową
pomoc prawną na rzecz mieszkańców.

WYBORY DO SAMORZĄDU 2018

Brata Józefa Zapłaty,
Bukowa, Cicha, Dębowa,
Jałowcowa, Janaszka
Zygmunta, Jaworowa,
Klasztorna, Krańcowa,
Kręta, Krzywa,
Przecznica, Przy Murze,
Sobieskiego, Stroma,
Tenisowa, Urocza,
Wysoka – numery
parzyste od 2 do 20

OKRĘG NR 2
Boczna, Czarnieckiego
numery od 1 do 50A
oraz numery nieparzyste
od 51 do 59A, Gliniana,
Gołębia numery od 1 do
22, Grzybowa, Krótka,
Lodowcowa, Morenowa,
Myśliwska, Polna, Rolna,
Sowia, Studzienna,
Wrzosowa, Wysoka
numery parzyste od 22
do końca, Zalesie

Lokal wyborczy znajduje się w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Wysoka (stara szkoła)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1

❶ MULCZYŃSKA-DYWAN Barbara (KWW AGATY WÓJCIK DLA LUDZI DLA MIASTA –Lista nr 14)
28 lat pracowała w Urzędzie Miasta Puszczykowo, zajmowała się inwestycjami, np. drogi, kanalizacja,
oświetlenie. Ma ogromne doświadczenie samorządowe, wie gdzie mieści się każda ulica w mieście.

❷ BIJACZEWSKA Elżbieta (KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA – Lista nr 16)
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Od wielu lat wspiera Puszczykowian w rozwiązywaniu ich problemów. W najbliższej kandencji zamierza skupić się na poprawie jakości życia
osób starszych, niepełnosprawnych i dotkniętych przemocą.

OKRĘG NR 3
Azaliowa, Chabrowa,
Czarnieckiego numery
od 61 do końca oraz
numery parzyste od
52 do 60, Gołębia
numery od 23 do końca,
Hotelowa, Jarosławska,
Konwaliowa, Makowa,
Miętowa, Na Skarpie,
Piękna, Pszeniczna,
Rumiankowa,
Sasankowa, Żwirowa,
Żytnia

Lokal wyborczy znajduje się w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Wysoka (stara szkoła)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
❶ CIESIELSKA Maria Grażyna (KWW KOCHAM PUSZCZYKOWO – Lista nr 15)
Moje priorytety: integracja i dialog z mieszkańcami, edukacja i zachowanie obecnego charakteru
miasta przy zachowaniu zrównoważonego jego rozwoju.
Więcej o mnie na www.kochampuszczykowo.pl

❷ HETMAN Władysław (KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA – Lista nr 16)
65 lat. Bezpartyjny i niezależny. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Od
urodzenia mieszka w Puszczykowie. Cechuje go racjonalizm, odpowiedzialność i wrażliwość na potrzeby innych.
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OKRĘG NR 4
Lokal wyborczy znajduje się w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Wysoka
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2

Jasna, Klonowa, Lipowa,
Łąkowa, Owocowa,
Podleśna numery od
1 do 9, Poznańska
numery od 1 do 29A
oraz numery nieparzyste
od 31 do 37A, Profesor
Izabeli Dąmbskiej,
Różana, Rządowa,
Wczasowa, Wodziczki,
Źródlana

❶ BŁAJECKI Marek (KWW AGATY WÓJCIK DLA LUDZI DLA MIASTA –Lista nr 14)
69 lat, bogate doświadczenie samorządowe, przewodniczący Rady Miasta 2006-2010, członek
komisji Budżetu i Rozwoju, prawnik, działa społecznie w czasie wolnym, od urodzenia mieszka
w Puszczykowie.

❷ JANICKA Iwona (KWW KOCHAM PUSZCZYKOWO – Lista nr 15)
Działanie samorządu w Puszczykowie może być w przyszłości wzorem dla innych miast w Polsce.
O tym, jak to zrobić i jak zamierzam wspierać mieszkańców przeczytajcie na stronie:
www.kochampuszczykowo.pl.

❸PASZKOWSKI Krzysztof (KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA – Lista nr 16)
Biolog, w Puszczykowie mieszka od 1945 r. W 1990 r. był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego, później przez 3 kadencje był radnym Rady Miasta, przez jedną zastępcą Burmistrza. Będzie dążył
do likwidacji barier komunikacyjnych.

WYBORY DO SAMORZĄDU 2018

OKRĘG NR 5
Lokal wyborczy znajduje się w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Wysoka
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2
Cienista, Działkowa,
Jodłowa, Kwiatowa,
Miodowa, Podleśna
numery od 10 do końca,
Poznańska numery od
39 do 67 oraz numery
parzyste od 30 do 38,
Robocza, Wierzbowa,
Wiosenna, Wysoka
numery nieparzyste od
1 do 5, Zielona

❶ NAMYSŁ Piotr (KWW AGATY WÓJCIK DLA LUDZI DLA MIASTA –Lista nr 14)
Ukończyłem Technikum Samochodowe oraz Studium Hotelarskie. Jestem żonaty, mam trzech
synów. Udzielam się społecznie, jestem przewodniczącym Rady Rodziców LO w Puszczykowie.
Pasje to: sport, lotnictwo.

❷ MICHAŁOWSKA Maria (KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA – Lista nr 16)
Komendantka Drużyn Starszoharcerskich, Seniorów i Miłośników Związku Harcerstwa Polskiego w
Puszczykowie. Długoletnia instruktorka ZHP w stopniu podharcmistrza, pracująca przez wiele lat z
dziećmi i młodzieżą, obecnie z Seniorami.

OKRĘG NR 6
Lokal wyborczy znajduje się w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Wysoka
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3

Akacjowa, Kościelna,
Księdza Ignacego
Posadzego, Nowa,
Podgórna, Powstańców
Wielkopolskich numery
od 1 do 7, Poznańska
numery od 68 do 92,
Rynek, Słoneczna,
Sosnowa, Sportowa,
Strażacka, Wąska

❶ KAMIŃSKA Magdalena (KWW AGATY WÓJCIK DLA LUDZI DLA MIASTA –Lista nr 14)
Od ponad 20 lat mieszkanka Puszczykowa, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, szczęśliwa żona i matka dwójki dorosłych dzieci, miłośniczka przyrody, właścicielka dwóch
kotów.

❷ URBAŃSKI Bartosz (KWW KOCHAM PUSZCZYKOWO – Lista nr 15)
Służba zdrowia i wsparcie seniorów w Puszczykowie może być na najwyższym poziomie. Możemy
żyć dłużej i zdrowiej. O tym, jak to zrobić przeczytajcie na stronie: www.kochampuszczykowo.pl.

❸RYGLEWICZ Filip (KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA – Lista nr 16)
Rocznik 1971. Żonaty, córka Wiktoria. Absolwent poznańskiego AWF. Mieszkał w Tunezji, gdzie pracował jako animator i rezydent polskich biur podróży. Radny w latach 2014-2018. Od 3 lat w zarządzie
Stowarzyszenia Puszczykowo-Chateaugiron.
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OKRĘG NR 7
Lokal wyborczy znajduje się w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Wysoka
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3

Chrobrego numery
od 1 do 22, Kopernika
numery od 53 do końca
oraz numery parzyste od
50 do 52, Magazynowa,
Ogrodowa, Piaskowa
numery od 1 do 20 oraz
numery parzyste od
22 do 28, Powstańców
Wielkopolskich numery
od 7A do końca,
Poznańska numery od 93
do końca, Topolowa

❶ NIEWCZYK Krzysztof (KWW AGATY WÓJCIK DLA LUDZI DLA MIASTA –Lista nr 14)
69 lat, przez ostatnie lata zawodowo związany z młodzieżą i seniorami, pracował w Centrum
Animacji Kultury w Puszczykowie, BM CAK. Doświadczony w pracy z ludźmi. Mieszka w Puszczykowie od urodzenia.

❷ TEKLIK Anna (KWW KOCHAM PUSZCZYKOWO – Lista nr 15)
Będę zabiegała o zwiększenie środków dla placówek oświatowych, przeznaczonych na opiekę
nad dziećmi i młodzieżą. Dzieci i młodzież to nasza przyszłość.
Zapraszam na stronę: www.kochampuszczykowo.pl

❸TEUSCHNER Ryszard (KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA – Lista nr 16)
60 lat, wykształcenie średnie. Mieszka w Puszczykowie od 38 lat. Wraz z żoną Elżbietą wychował
dwoje dzieci. Od 15 lat prowadzi własne Przedsiębiorstwo Handlu i Usług Niekoncesjonowanych
„LOGISTA”. Radny VII kadencji Rady Miasta.

Andersonów, Chrobrego
numery od 23 do końca,
Kasprowicza numery
od 14 do 29 oraz
numery nieparzyste od
5 do 13, Kasztanowa,
Kopernika numery od
1 do 49 oraz numer 51,
Kosińskiego, Langego
numery od 16A do
końca, Marcinkowskiego,
Piesza, Pułaskiego,
Żupańskiego
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OKRĘG NR 8
Lokal wyborczy znajduje się w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Kasprowicza 1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4
❶ CICHOCKI Zbigniew (KWW KOCHAM PUSZCZYKOWO – Lista nr 15)
Zadbam o ład przestrzenny, małą architekturę oraz uspokojenie ruchu samochodowego. Chcę,
by nasze miasto było najpiękniejsze w Polsce. Jak to zrobić?
Przeczytaj na stronie: www.kochampuszczykowo.pl.

❷ POTOCKI Tomasz (KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA – Lista nr 16)
43 lata. Mieszkaniec Puszczykowa od blisko 20 lat. Wykształcenie wyższe. Właściciel sklepu „NeoPunkt”. Od lat wspiera puszczykowskie organizacje społeczne m.in.: Las Puszczykowo, młodzieżową
sekcję Judo, ZHP oraz Koła Emerytów. Radny VI i VII kadencji.

OKRĘG NR 9
Lokal wyborczy znajduje się w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Kasprowicza 1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4

Dworcowa numery
parzyste od 30 do 36A,
Gwarna, Jackowskiego,
Libelta, Łukaszewicza,
Parkowa, Piaskowa
numery od 30 do końca
oraz numery nieparzyste
od 21 do 29, Przyszkolna,
Reja, Świerkowa,
Wawrzyniaka, Wydmowa,
Zacisze, Zaułek

❶ GRZEGORSKI Dariusz (KWW AGATY WÓJCIK DLA LUDZI DLA MIASTA –Lista nr 14)
53 lata, od urodzenia mieszkaniec Puszczykowa, żonaty, czwórka dzieci. Pracuję w dziale technicznym Estrady Poznańskiej - kino Muza. Jestem założycielem zespołu rockowego Bilokacja.

❷ DOBICKI Jarosław (KWW KOCHAM PUSZCZYKOWO – Lista nr 15)
Bezpieczeństwo mieszkańców i właściwe działanie służb za to odpowiedzialnych, zadbanie o
seniorów i stały kontakt z mieszkańcami - to sprawy, którymi się zajmę.
Przeczytaj o tym na stronie: www.kochampuszczykowo.pl.

❸KRZYŻAŃSKI Maciej (KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA – Lista nr 16)
W działalności samorządowej stawia na rozwój miasta (budowa dróg, komunikacja, rozwój usług,
inwestycje w szkoły). Jako radny chce nadal zabiegać o interesy mieszkańców oraz dbać o walory
krajobrazowe i historyczne Puszczykowa.

ECHO PUSZCZYKOWA - październik 2018
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OKRĘG NR 10
Lokal wyborczy znajduje się w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Kasprowicza 1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4

Brzozowa, Cyryla
Ratajskiego, Dworcowa
numery parzyste od 2 do
28, Fiedlera, Kasprowicza
numery od 1 do 4 oraz
numery parzyste od 6
do 12, Langego numery
od 1 do 16, Mickiewicza,
Reymonta, Słowackiego,
Spokojna, Wiązowa

❶ RYCHLEWSKI Andrzej (KWW AGATY WÓJCIK DLA LUDZI DLA MIASTA –Lista nr 14)
22 lata, student IV roku Politechniki Poznańskiej, aktywny społecznie, charytatywnie oraz samorządowo. W czasie wolnym pasjonat natury, gór oraz nart. Od urodzenia mieszka w Puszczykowie.

❷ PŁÓCIENNIK Piotr (KWW KOCHAM PUSZCZYKOWO – Lista nr 15)
Jestem przekonany, że możemy uczynić z Puszczykowa najlepsze miejsce do życia w Polsce.
O tym, jak to zrobić i jak zamierzam wspierać mieszkańców przeczytajcie na stronie:
www.kochampuszczykowo.pl.

WYBORY DO SAMORZĄDU 2018

❸STEFANIAK Przemysław (KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA – Lista nr 16)
62 lata, Puszczykowianin. Mąż Danuty, ojciec Filipa i Adama. Społecznik. Miłośnik zwierząt. Wędkarz
od 1988 roku związany z kołem PZW nr 41 w Puszczykowie, w którym od 2009 roku do dziś pełni
funkcję prezesa.

OKRĘG NR 11
Lokal wyborczy znajduje się w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Kasprowicza 1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5
❶ RYBCZYŃSKI Mikołaj (KWW AGATY WÓJCIK DLA LUDZI DLA MIASTA –Lista nr 14)
Prowadzę pracownię CopiaStudioPoland. Moje pasje to ekologia, fotografia, góry, narciarstwo,
żeglarstwo, historia motoryzacji, kultura, sztuka. Nie jestem i nie będę politykiem. Nie jestem
związany z żadną partią.

Bałtycka, Dworcowa
numery od 69 do końca
i numery parzyste
od 38 do 68, Gajowa,
❷ FRĄCKOWIAK Mariusz (KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA – Lista nr 16)
Graniczna, Grunwaldzka, 53 lata, żonaty, córki Martyna (UAM) i Aleksandra (SP 1 Puszczykowo). Przedsiębiorca, dziennikarz,
Helska, Leśna, Mazurska, spiker. Założyciel jedynego w kraju Fan Klubu Reprezentacji Artystów Polskich w p. nożnej, założyciel
Odskok, Pomorska, Prusa
i pierwszy prezes Klubu Olimpijczyka w Puszczykowie.
❸KRZYŻAŃSKI Piotr (KWW „PUSZCZYKOWIANIE" – Lista nr 17)
Mieszkam w Puszczykowie od 1980 roku. Interesuję się historią a miłość do historii przekazałem
także mojemu synowi Maciejowi. Aktywnie działałem w puszczykowskim harcerstwie. W 1989
roku byłem członkiem Komitetu Obywatelskiego. Aktywnie działam w ruchu Rodziców Osób
Niepełnosprawnych.

OKRĘG NR 12
3 Maja numery od 77
do 91 oraz numery
parzyste: 40, 42A-42D
oraz od 46 do końca,
Czarna, Dworcowa
numery nieparzyste
od 29 do 67D,
Grochowa, Jastrzębia,
Kochanowskiego,
Kościuszki, Matejki,
Moniuszki, Sokoła,
Solskiego, Wspólna,
Wyspiańskiego
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Lokal wyborczy znajduje się w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Kasprowicza 1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5

❶ POBOJEWSKI Leszek (KWW AGATY WÓJCIK DLA LUDZI DLA MIASTA –Lista nr 14)
51 lat, lekarz. Żona, troje dzieci. Prowadzi firmę organizującą szkolenia dla lekarzy. Prezes Stowarzyszenia Wspólna Sprawa. Bardzo aktywnie działa społecznie w Puszczykowie.

❷ GUZIAŁEK Piotr (KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA – Lista nr 16)
64 lata, żona Anna, dwóch synów. Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydział Budowy Maszyn. Związany z Puszczykowem od 40 lat. Animator działań w PTS, organizator wypraw kajakowych. Chce dbać
o sprawy seniorów i zrównoważony rozwój.
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OKRĘG NR 13
Lokal wyborczy znajduje się w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Kasprowicza 1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6
❶ MARCINKOWSKA Ewelina (KWW AGATY WÓJCIK DLA LUDZI DLA MIASTA –Lista nr 14)
Zawodowo związana ze Służbą Zdrowia. Mąż i dwoje dzieci. Technik informatyk. Obecnie studiuje administrację, przykładowe zajęcia to administracja samorządowa. Od urodzenia mieszka
w Puszczykowie.

❷ ZOLL Anna Teresa (KWW KOCHAM PUSZCZYKOWO – Lista nr 15)
Puszczykowo może być miastem pełnym wydarzeń kulturalnych, które integrują mieszkańców
i jest otwarte na gości z zewnątrz.
Bądźmy dla siebie, a nie obok siebie. www.kochampuszczykowo.pl.

❸CZARNECKA Elżbieta (KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA – Lista nr 16)
Każdego dnia w gabinecie lekarskim służy swoją wiedzą, ale też doświadczeniem w rozwiązywaniu
różnych problemów. W Radzie Miasta chce skupić się na promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz
dbałości o poprawę jakości powietrza w mieście.

wybory do samorządu 2018

3 Maja numery od 1
do 35 oraz numery
nieparzyste od 37
do 71, Dworcowa
numery nieparzyste od
1 do 27, Kosynierów
Miłosławskich numery od
1 do 5B, Nadwarciańska
numery od 1 do 3A oraz
numery parzyste od 4
do 8A, Niepodległości
numery parzyste
od 2 do 12, Nizinna,
Norwida, Nowe Osiedle
numery parzyste,
Nowowiejskiego, Śląska,
Środkowa

OKRĘG NR 14
Lokal wyborczy znajduje się w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Kasprowicza 1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6

Kosynierów
Miłosławskich numery
nieparzyste od 7 do
końca, Nadwarciańska
numery parzyste od 10
do 58, Niepodległości
numery od 13 do końca
oraz numery nieparzyste
od 3 do 11, Niezłomnych,
Nowe Osiedle numery
nieparzyste

❶ KAWALEC Renata (KWW AGATY WÓJCIK DLA LUDZI DLA MIASTA –Lista nr 14)
53 lat pielęgniarka, przewodnicząca Komisji Socjalnej w Szpitalu członek zarządu Związku Pielęgniarek i Położnych, z wyboru mieszkańców bloku ich reprezentantka.Muzyka, książka spacer
w wolnym czasie.

❷ JASICZAK Krystyna (KWW KOCHAM PUSZCZYKOWO – Lista nr 15)
Jako dogoterapeutka wiem, że większego wsparcia potrzebują dzieci z niepełnosprawnościami
i ich bliscy. Moją pasją są działania artystyczne i sportowe.
Więcej na www.kochampuszczykowo.pl.

❸ BRĄCZKOWSKA Alfreda (KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA – Lista nr 16)
Od urodzenia mieszkanka Puszczykowa. Tu ukończyła Szkołę Podstawową i Liceum. Radna Rady
Miasta w kadencji 2014 – 2018. Pasjonatka fotografii, dzięki jej społecznej aktywności „archiwum
fotograficzne” Miasta pełne jest relacji z najważniejszych wydarzeń.

OKRĘG NR 15
3 Maja numery od 73 do
75 oraz numery parzyste
od 36 do 38, 42 i 44,
Bema, Berwińskiego,
Dąbrowskiego, Fiołkowa,
Jaskółcza, Jeździecka,
Konopnickiej, Kosynierów
Miłosławskich numery
parzyste od 6 do
końca, Kraszewskiego,
Nadwarciańska numery
od 60 do końca oraz
numery nieparzyste od 5
do 59, Narcyzowa, Niwka
Stara, Radosna, Słowicza,
Szpitalna, Tulipanowa

Lokal wyborczy znajduje się w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Kasprowicza 1
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6
❶ GRYCZA Wiesława (KWW AGATY WÓJCIK DLA LUDZI DLA MIASTA –Lista nr 14)
Podczas pobytu w 89 r. w stajni w Starym Puszczykowie pokochała miasto. Postanowiła przeprowadzić się. Ukończyła Technikum Geodezyjno-Drogowe. Z pasją pracuje na rzecz okolicy gdzie
mieszka i całego miasta.

❷ ŁAGODA Jan (KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA – Lista nr 16)
Puszczykowianin od urodzenia. Pracuje w firmie doradczej, w której odpowiada za pozyskiwanie
środków unijnych dla samorządów. Od 2014 r. pełni mandat radnego. Jego priorytety to: dalsza
praca nad planami miejscowymi i powstanie Miejskiego Centrum Coworkingu.

ECHO PUSZCZYKOWA - październik 2018
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KANDYDACI DO RADY POWIATU POZNańsKIEGO Z OKRęGU NR 5
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Nr
na liście

Nazwisko i imię

Wiek

Miejsce zamieszkania

1

SZMYT Dariusz Antoni

61

Luboń

2

JEZIERSKI Andrzej Jarosław

59

Chomęcice

3

FRĄCKOWIAK Izabela

39

Szreniawa

4

GIESE Marek Krzysztof

61

Luboń

5

KOCIEMBA Wojciech

58

Puszczykowo

6

STANGIERSKA Maria Anna

50

Komorniki

7

CHODOROWSKA Izabella Katarzyna

43

Luboń

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY Polskie Stronnictwo Ludowe

WYBORY DO SAMORZĄDU 2018

Nr
na liście

Nazwisko i imię

Wiek

Miejsce zamieszkania

1

WOŹNIAK Justyna Maria

53

Plewiska

2

WERBLIŃSKI Jakub

59

Łęczyca

3

JĘDRKOWIAK Mateusz

32

Głuchowo

4

PINCZAK Aleksandra

31

Komorniki

5

KACZMAREK Maciej Tomasz

49

Komorniki

6

BETKOWSKA Małgorzata

46

Mosina

7

PIĄTKOWSKI Piotr

33

Stęszew

Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.
NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Nr
na liście

Nazwisko i imię

Wiek

Miejsce zamieszkania

1

WIELOCH Mirosław Andrzej

57

Komorniki

2

LASKOWSKI Andrzej

76

Puszczykowo

3

FIEDLER Marzena

57

Puszczykowo

4

SENDECKA Violetta Maria

61

Luboń

5

POLEROWICZ-KELMA Katarzyna Halina

44

Luboń

6

MIELĘCKI Maciej

53

Komorniki

7

JANKOWSKI Zbigniew Stanisław

71

Luboń

Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr
na liście

12

Nazwisko i imię

Wiek

Miejsce zamieszkania

1

SZYMKOWIAK Arleta Waleria

55

Rosnówko

2

KROMOLICKI Tomasz

43

Puszczykowo

3

PAWŁOWSKI Tomasz Jerzy

52

Puszczykowo

4

MAJCHRZAK Jarosław Grzegorz

47

Luboń

5

KRZEMIŃSKA Maria Jolanta

56

Komorniki

6

RUSZKOWSKI Piotr Paweł

61

Luboń

7

PIĄTKOWSKI Piotr

33

Stęszew
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(m. Luboń, M. Puszczykowo, Gm. Komorniki)
Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI DLA POWIATU
Nr
na liście

Nazwisko i imię

Wiek

Miejsce zamieszkania

1

ZALEWSKI Piotr Karol

61

Puszczykowo

2

SKRZYPCZAK Irena Maria

68

Luboń

3

STEMPLEWSKA Anna Irena

37

Komorniki

4

SOBIŁO Andrzej Piotr

63

Luboń

5

FRĄSZCZAK Anna Maria

43

Luboń

6

LAPIS Włodzimierz Antoni

52

Komorniki

7

GRZEŚKOWIAK Wojciech Mieczysław

56

Łęczyca

Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE
DLA POWIATU POZNaŃsKIEGO

P

Nazwisko i imię

Wiek

Miejsce zamieszkania

1

NOWAKOWSKI Marek

61

Puszczykowo

2

JAŁOWIEC Elżbieta Bogumiła

58

Mosina

3

PERA Anna Maria

37

Dąbrowa

JAK GŁOSOWAĆ I KIEDY GŁOS BĘDZIE WAŻNY?

KW ustaliła w drodze uchwały wzory informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w
wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
W wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców:
głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając
znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie
kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok
nazwiska kandydata,
Przyczyną nieważności głosu będzie:
- postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej
niż jednego kandydata,
- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą,
Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.
W wyborach do rad powiatów
głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego
kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,
Przyczyną nieważności głosu jest:
- postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez powiatową komisję wyborczą.
Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej ko-
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misji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.
W wyborach do sejmików województw
głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego
kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,
Przyczyną nieważności głosu jest:
- postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez wojewódzką komisję wyborczą.
Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.
W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając
znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,
Przyczyną nieważności głosu jest:
- postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż
jednego kandydata,
- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku
kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą.
Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji
wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.
(źródło: www.pkw.gov.pl)
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Nr
na liście

zielony targ w ramach budżetu obywatelskiego

B

udowa Zielonego Targu, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 na terenie między posterunkiem Policji, a budynkiem byłej apteki dobiega końca.
Dotychczas teren został wyrównany i ułożono na nim
kostkę typu poz-bruk. Zakład Robót Drogowych Marka
Dachtery, który jest wykonawcą inwestycji zakończył też
wszystkie prace związane z montażem instalacji elektrycznej
dla lamp, które zostaną tam zamontowane. Teraz pozostał
już tylko montaż drewnianych stoisk, innych elementów
małej architektury – ławek i pergol na kwiaty oraz lamp
oświetleniowych. Oczywiście miejsce zostanie również
wzbogacone o zieleń, która ma nadać klimat i stworzyć kolejny miły zakątek w naszym mieście.
Zielony Targ będzie miejscem handlu świeżymi warzywami i owocami, ale również przestrzenią, w której będą się
odbywały różne tematyczne imprezy i wydarzenia – festyn
„Zielonym do góry”, jarmarki świąteczne i inne. Będzie też
miejscem spotkań, gdzie mieszkańcy będą mogli przy okazji

robienia zakupów miło spędzić czas.
W ramach tej inwestycji został też usprawniony wjazd
i wyjazd z parkingu przy hali widowiskowo-sportowej.

red

remont nastawni kolejowej

INWESTYCJE

A

daptacja budynku nastawni PKP przy ul. Poznańskiej
w Puszczykowie wkracza w ostatnia fazę. Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD, który jest wykonawcą
prac zakończył już prace związane z termomodernizacją budynku i rozpoczął remont wewnątrz obiektu.
Zgodnie z harmonogramem, rozpoczęte w lipcu roboty powinny zakończyć się w listopadzie tego roku. Koszt tej inwestycji wynosi ok. 365.000 zł.
Miasto dzierżawi budynek od PKP. Do rozpoczęcia prac
w budynku byłej nastawni (od około 8 lat) działało Centrum
Edukacji Ekologicznej EKOinfo. Docelowo ta placówka zostanie przeniesiona do willi „Mimoza”, która obecnie jest rewitalizowana. Natomiast na parter do nastawni wprowadzą się
funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy teraz mają swoją
tymczasową siedzibę w budynku na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej.
Zgodnie z planami na piętro przebudowywanego budyn–

ku zostanie przeniesione archiwum miasta, które obecnie
mieści się w nieprzystosowanej do tego celu piwnicy Urzędu
Miejskiego.

red

zamontują nowe, uliczne kosze na śmieci
Niebawem w Puszczykowie zostaną wymienione wszystkie stare kosze na śmieci. Miasto
wybrało już nowe wzory koszy i podpisało stosowną umowę. W jej ramach wymienionych zostanie 160 koszy w całym mieście. Co ważne, na głównych ciągach komunikacyjnych będzie ich
więcej niż obecnie. W tym roku na ulice Puszczykowa trafi 30 nowych, estetycznych, trwałych,
metalowych koszy na śmiecie.

nowy piec w kotłowni w Przedszkolu

O

remoncie w Przedszkolu nr 3 „Leśni Przyjaciele" przy ul.
Przyszkolnej w Puszczykowie informowaliśmy już na łamach Echa. W czasie wakacji przeprowadzono tam gruntowną
wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Była to kolejna (po
termomodernizacji) inwestycja w tym obiekcie.
Wymiana instalacji CO była niezbędna, ponieważ funkcjonująca nie była w stanie utrzymać należytej temperatury
na I piętrze, nie można było również wyregulować grzejni–

14

ków na parterze.
Miasto przygotowało warianty w ykonania remontu
(z wymianą pieca w kotłowni oraz bez). Z uwagi na korzystną
ofertę jaką Miasto otrzymało od wykonawcy na wymianę
instalacjię możliwe stało się również sfinansowanie wymiany
pieca gazowego. Wykonawcą jest ta sama firma, która przeprowadziła wymianę instalacji CO.

red
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drogowe inwestycje miasta
udowa ulicy Szpitalnej jest już na ukończeniu. Brygady
drogowców Zakładu Robót Drogowych Marka Dachtery
położyły już właściwą nawierzchnię. Zakres prac obejmował
też budowę kanalizacji deszczowej i ścieżki rowerowej. Nawierzchnia na tej ulicy wykonana jest z masy bitumicznej, podobnie jak ul. Kraszewskiego, z którą się krzyżuje.
Na wykonanie tej ulicy Miasto uzyskało dofinansowanie
w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wartość wsparcia wynosi 932 tys. zł przy
całkowitym koszcie wynoszącym niemal 2 mln zł.
Prace trwają także na ulicy Klasztornej. W tym przypadku
w zakres robót wchodzi budowa tej ulicy wraz z kanalizacją
deszczową i oświetleniem. Dodatkowo zostanie odtworzona
nawierzchnia z płyt betonowych na odcinku 190 mb.

Z tą inwestycją związana jest jeszcze jedna. Firma INEA położy wzdłuż tej ulicy światłowód dostarczający szerokoposmowy internet. Prace zostały zsynchronizowane z układaniem
kanalizacji, aby po zakończeniu robót związanych z budową
ulicy nie trzeba było ponownie rozkopywać świeżo położonej
nawierzchni.
Miasto chce także zdobyć dofinansowanie na modernizację
ul. Sobieskiego. Remont jest niezbędny, ponieważ obecnie ulica jest w złym stanie. Za taki stan rzeczy odpowiada głównie
niewłaściwie przeprowadzona przed wielu laty budowa kanalizacji sanitarnej oraz niekorzystne warunki gruntowe na które
napotkał wykonawca tej inwestycji sprzed lat.
To wszystko powodowało zapadanie się ulicy i konieczność bieżących interwencji. Miasto złożyło już aplikację, która czeka na
weryfikację.

red

INWESTYCJE

B

rewitalizacja „mimozy”

R

ewitalizacja willi „Mimoza” może się nieco przedłużyć.
Wszystko za sprawą fatalnego stanu belek, na których spoczywały podłogi. Po demontażu wszystkich podłóg i odkryciu
„gołych" konstrukcji okazało się, że belki są w gorszym stanie
niż sądzono po pierwotnych oględzinach. Jednak każda zmiana
musi być uzgodniona z konserwatorem zabytków, pod którego
pieczą prowadzone są wszystkie prace. Pod koniec września do
Urzędu Miasta wpłynęła stosowna zgoda umożliwiajaca wykonanie tych niespodziewanych prac. Konserwator zgodził się na
zastosowanie stropu gęstożebrowego wraz z wieńcem obwodowym. To rozwiązanie „zepnie" budynek oraz ustabilizuje i
usztywni jego konstrukcję.
Po zakończeniu prac „Mimoza” będzie służyła mieszkańcom
naszego miasta na cele społeczno-kulturalne. Na parterze będą
dwie sale, toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
szatnie i aneks kuchenny oraz dźwig-platforma dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze też zaplanowano miejsce na dużą
salę (max. 30 osób), pokój (np. garderoba dla artystów występujących w sali lub pokój muzyczny do nauki gry na instrumencie), będzie też węzeł sanitarny, a od strony południowej sale,
w których będzie można organizować np. wystawy prac plastycznych. Na piętrze została również zaprojektowana sala,
która będzie służyła puszczykowskim organizacjom pozarządowym. Po rewitalizacji wykorzystane będzie także poddasze –
znajdą się tam sale do zajęć np. plastycznych, węzeł sanitarny,
pokoje oraz klatka schodowa na strych. Dawny strych zostanie
przystosowany na potrzeby pomieszczeń technicz–
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nych, gospodarczych, znajdzie się tam także kotłownia.
Po remoncie „Mimoza” zostanie przekazana do użytkowania Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury.
Na rewitalizację „Mimozy”Miasto uzyskało dofinansowanie
w wysokości 3,4 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+działanie 4.4 „Zachowanie, ochrona,
promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego".

red
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„MIMOZA" JAK PRZYSTAŃ DLA MIESZKAŃCÓW
Mankiewicz dyrektorką Biblioteki MIejskiej Centrum Animacji Kultury
ZDanutą
im. Małgorzaty Musierowicz rozmawia Bogdan Lewicki

KULTURA

► Na koncert Kameralnej Orkiestry Polskiego Radia
AMADEUS sprzedały się wszystkie bilety. Ile koncertów
w ciągu roku zorganizowała BM CAK w hali widowiskowo sportowej?
Hala widowiskowo – sportowa obejmuje w sumie dwa
miejsca, które wykorzystujemy do organizacji wydarzeń kulturalnych. Jest to tzw. „płyta główna”, czyli sala z trybunami
liczącymi 264 miejsca, a do tego dochodzi możliwość rozłożenia krzeseł na płycie i miejsca stojące oraz sala konferencyjna na 120 miejsc siedzących. Na dużej sali odbyło się
7 koncertów oraz 3 spektakle teatralne, na sali konferencyjnej natomiast 3 koncerty, 1 monodram, 10 spektakli teatralnych dla dzieci, 3 spotkania muzyczne z Panią Melodią. Jest
też miejscem spotkań z grami planszowymi organizowanych
przez Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych „KOŚCI”,
mających wielu fanów. W tym roku planujemy jeszcze dwa
koncerty - koncert andrzejkowy dla dorosłych na sali konferencyjnej oraz grudniowy koncert zespołu Future Folk na
płcie głównej hali. W listopadzie zaprosimy też dzieci na andrzejkowy balik w Sali konfernecyjnej. Chcemy też, by do
naszej oferty wróciły kameralne koncerty muzyki klasycznej,
tak lubiane przez mieszkańców Puszczykowa. Informacje
o tych wydarzeniach podamy już wkrótce.
► 1 października odbyła się inauguracja kolejnego semestru funkcjonującej od lat Akademii Seniora. Jakie
inne zajęcia organizuje dla mieszkańców Puszczykowa
BM CAK?
Akademia Seniora istnieje w Puszczykowie już prawie
10 lat i doskonale zapisała się w pamięci mieszkańców. Staramy się, żeby oferta dla naszych mieszkańców 60+ była
atrakcyjna i przyciągała jak najwięcej chętnych. Kiedy powstawała akademia liczyła około 60 uczestników, dziś mamy
ponad 200, co nas niezmiernie cieszy. Naszym celem jest
stworzenie atrakcyjnego miejsca dla seniorów i nie tylko.
Organizujemy warsztaty dla dzieci i osób pracujących w godzinach popołudniowych. Oferta jest zróżnicowana od zajęć
plastycznych, tanecznych, teatralnych, kulinarnych po ćwiczenia zdrowotne, dietetyczne. Staramy się spotykać i rozmawiać z mieszkańcami, słuchamy i realizujemy ich potrzeby i na spędzanie wolnego czasu. Zawsze jesteśmy otwarci
na sugestie i nowe pomysły.
► Jak na tle tak rozbudowanej formuły działania, z jaką
mamy do czynienia w przypadku BM CAK w Puszczykowie, wygląda sama biblioteka?
O każdy aspekt naszej działalności dbamy tak samo. Rozwój oferty kulturalnej nie powoduje umniejszenia atrakcyjności podstawowej działalności biblioteki. Wręcz przeciwnie
– napędza jej rozwój. Nasza biblioteka kojarzy się mieszkańcom Puszczykowa i nie tylko, z miejscem gdzie w dobrej atmosferze można miło spędzić czas, odetchnąć po całodziennej gonitwie, poszukać chwili spokoju, ciszy. Nasi czytelnicy
doceniają to, że stale wzbogacamy nasz księgozbiór o nowości wydawnicze, dbając z równą troską o potrzeby czytelnika
dorosłego, dzieci i młodzieży. Często spotykamy się z opinią,
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że bogata oferta nowości wydawniczych wyróżnia nas na tle
innych bibliotek. W tym roku zakupiliśmy już 1159 książek.
Współpracujemy z puszczykowskimi szkołami i przedszkolami, przygotowujemy lekcje biblioteczne, zajęcia na których
na pierwszym miejscu zawsze jest książka i biblioteka. Przygotowujemy spotkania autorskie w naszej bibliotece, by
pośród książek spotykać się, rozmawiać, odpoczywać. Nie
przypadkiem kolejny raz wspominam o odpoczynku, poszukiwaniu ciszy, łapaniu oddechu. To czego tak nam brak w naszym zabieganym życiu, czeka na nas w bibliotece, która
z jednej strony stara się sprostać wymaganiom nowoczesności, ale zachowuje charakter - pozwolę sobie użyć pięknego
staropolskiego słowa – książnicy. Cztery lata temu nasza
biblioteka stanęła przed sporym wyzwaniem, jakim była
zmiana lokalizacji. Przenieśliśmy się z budynku tzw. „starej
szkoły” przy ul. Wysokiej 1 do specjalnie zaadaptowanego
na nasze potrzeby budynku przy ul. Rynek 15. Każda zmiana
niesie z sobą obawy o jej następstwa. Dziś spokojnie mogę
powiedzieć, że poradziliśmy sobie z tą zmianą i wykorzystaliśmy wszystkie możliwości jakie ze sobą przyniosła. Jeśli
chodzi o obecną lokalizację wielu czytelników chwali ją sobie mówiąc, że jest bardziej „po drodze”.
O dobrych efektach naszych starań świadczy stale rosnąca liczba czytelników i wypożyczanych książek. Dziś nasza
biblioteka ma 1460 czytelników, do 14 września tego roku
wypożyczyli oni łącznie 34898 książek. Można by rzec, że to
tylko statystyka, ale proszę mi wierzyć niezwykle budująca
w świetle badań prowadzonych m.in, przez Bibliotekę Narodową, a dotyczących stanu czytelnictwa w Polsce. Według
badań w 2017 r. zaledwie 38 procent Polaków przeczytało
przynajmniej jedną książkę. Stąd niezmiernie cieszy nas, kiedy kolejna osoba zapisuje się do naszej biblioteki i chętnie
z jej zasobów korzysta. Aktywność naszych czytelników znalazła też swoje odbicie w rankingu „ Biblioteka" gazety
„Rzeczpospolita” – pośród innych wielkopolskich bibliotek
publicznych gmin miejskich, wiejsko – miejskich i wiejskich
zajęliśmy trzecie miejsce. Jest to dla nas duże uznanie, oraz
motywacja do podejmowania kolejnych działań na rzecz promocji czytelnictwa.
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poprawić i stale nad tym pracujemy. Cieszymy się z dobrych
opinii mieszkańców, chętnie słuchamy uwag.
► Trwa rewitalizacja willi „Mimoza". Jaka działalność
zaplanowana jest tam po zakończeniu prac?
W „Mimozie" będziemy kontynuować naszą działalność
kulturalną. Do willi zostaną przeniesione zajęcia Akademii
Seniora i popołudniowe warsztaty. Mamy nadzieję, że uda
się rozszerzyć ofertę zajęć dla mieszkańców, że będzie możliwość zorganizowania wielu ciekawych wydarzeń, spotkań,
wystaw, koncertów. Z pewnością połączymy jej potencjał
i nasze doświadczenie, by stworzyć kolejne miejsce, do którego każdy chętnie przyjdzie, bo znajdzie tu coś dla siebie
i coś z siebie będzie mógł dać. Chcemy w „Mimozie" stworzyć przestrzeń do wyrazu artystycznej, twórczej duszy
mieszkańców naszego miasta. Będzie to też „przystań” dla
puszczykowskich stowarzyszeń. Chcemy, żeby w tym miejscu
każdy znalazł coś dla siebie. „Mimoza" z pewnością zostanie
kolejnym ważnym miejscem na kulturalnej i społecznej mapie Puszczykowa.

KULTURA

► Czy formuła w jakiej funkcjonuje BM CAK sprawdziła
się i jest pomocna w jej działalności.
Rozumiem, że chodzi tutaj o rozszerzenie działalności
Biblioteki o Centrum Animacji Kultury. Myślę, że to w jaki
sposób działamy sprawdza się. Jest to forma dość popularna w całym naszym kraju – biblioteki jako centrum kulturalnego, społecznego, aktywizującego mieszkańców. Jesteśmy
instytucją o bardziej rozbudowanej infrastrukturze niż w przypadku tradycyjnej biblioteki. Pozwala to na wieloaspektowe
i sprawniejsze działanie biblioteki, wykraczające poza obsługę czytelników i promocję czytelnictwa. Wypełniamy zadania, jakie w innych miastach wykonują domy kultury, dbamy
o ofertę kulturalną kierowaną do mieszkańców naszego
miasta i nie tylko . Staramy się, by ta oferta była bogata,
dostosowana do różnych potrzeb i gustów. Obejmuje ona
koncerty muzyki klasyczniej, rockowej i popowej, koncerty
dla dzieci, spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, spotkania autorskie, pełen wachlarz zajęć popołudniowych tanecznych, plastycznych, czytelniczych oraz inne aktywności i wydarzenia. Oczywiście zawsze jest coś, co można usprawnić,

ćwiczenia dla dobrej formy i dobrego samopoczucia
Stara mądrość mówi, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Taki cel przyświeca zajęciom kompensacyjnym, które
biblioteka dołączyła do oferty zajęć sportowo – rekreacyjnych. Są to zajęcia ruchowe oparte na zasadach tai chi,
kładącego nacisk na koordynację, równowagę, rozluźnienie. Zajęcia kierowane są do osób dorosłych, odbywać
się będą w poniedziałki o godz. 19.00 w sali fitness w hali widowiskowo – sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21. Miesięczny koszt zajęć to 20 zł – karnet można kupić bezpośrednio przed zajęciami u pracownika hali.
Zapraszamy.
ECHO PUSZCZYKOWA - październik 2018
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Inauguracja roku Akademii Seniora 2018/2019

P

o wakacyjnym odpoczynku z nową energią i zapałem rozpoczęliśmy kolejny rok działania Akademii
Seniora prowadzonej przez Bibliotekę Miejską im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie.

KULTURA

Miło nam było powitać naszych stałych słuchaczy, z jeszcze
większą radością powitaliśmy nowych członków naszej Akademii. Wielbiciele aktywnego spędzania czasu i zdobywania nowych umiejętności w każdym wieku spotkali się po raz pierwszy po przerwie 1 października . W poniedziałkowy wieczór,
w już jesiennym nastroju wysłuchaliśmy koncertu niespodzianki w wykonaniu pana Dariusza Biernatka. Artysta zaśpiewał dla
nas piosenki polskich artystów z lat 60 i 70. Znane topowe
utwory przeplatały się z mniej znanymi, tworząc radosne ale
i trochę nostalgiczne połączenie. Nowy wygląd naszej sali konferencyjnej (scena otrzymała wyczekiwane kurtyny – nadała
koncertowi odpowiedniej oprawy) i sprawił, że z jeszcze więk-

szą przyjemnością wysłuchaliśmy koncertu. Po części koncertowej zaprosiliśmy wszystkich przybyłych do sal Centrum Animacji Kultury na wernisaż prac fotograficznych uczestników
zajęć fotograficznych prowadzonych przez pana Włodzimierza
Kowalińskiego w ramach Akademii Seniora. Uczestnikom naszej Akademii życzymy owocnego roku, a każdemu kto miałby
ochotę zapisać się na nasze zajęcia zapraszamy do Centrum
Animacji Kultury przy ul. Wysokiej 1 w godzinach do południowych by zapoznać się z ofertą i warunkami uczestnictwa oraz
oczywiście zapisać się do Akademii Seniora.

BMCAK

Wrześniowe lekcje biblioteczne

P

owrót dzieci do szkoły jest również czasem powrotu dzieci na zajęcia w Bibliotece. Jako pierwsza
odwiedziła nas grupa Przedszkolaków z Przedszkola Kotki Dwa.

W czasie spotkania powakacyjnego dzieci wysłuchały książki
pt. „O dzieciach, które kochały książki”. Jest to niezwykle ciepła opowieść o znaczeniu czytania książek w naszym życiu.
Dzieci bardzo chętnie rozmawiały o tym dlaczego warto czytać
i jak traktować książki. Wykonały też piękne zakładki do książek
i wypożyczyły kilka ciekawych pozycji do poczytania w Przedszkolu.
Kolejne spotkanie było wernisażem prac Zuzi Skibińskiej
z kl. III, SP 2 w Puszczykowie. Cała klasa, wraz z wychowawczynią panią Izabelą Kasprzyk najpierw oglądała prezentowane
w Bibliotece prace Zuzi. Uczniowie zadawali pytania na temat
prac i źródeł inspiracji. Następnie uczniowie wzięli udział w zajęciach dotyczących własnych talentów. Towarzyszył im bohater książkowy - Kruk, który miał problem z określeniem własnego talentu. Pomogła mu mała przyjaciółka Mrówka, dzięki
której odkrył, że jest najlepszy w lataniu. Na zakończenie spotkania dzieci malowały swoje talenty. Ich prezentacja dowiodła
jak bardzo utalentowana i ciekawa jest klasa Zuzi.
We wrześniu powróciliśmy do cotygodniowych spotkań
z Przedszkolakami z Pracowitych Pszczółek. W każdy wtorek
dzieci słuchają czytanych książeczek, wykonują prace plastyczne na ich temat oraz wypożyczają książeczki do czytania w Przedszkolu.
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W październiku natomiast wznawiamy również współpracę
z przedszkolem Czarodziejski Zamek oraz z panią Aleksandrą
Lewandowską – wychowawczynią kl. I z SP. 2. Jak w poprzednich latach planujemy cykl comiesięcznych spotkań czytelniczo
-plastycznych w Bibliotece. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

BMCAK
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Wyczekiwany Future
Folk w Puszczykowie!

S

zanowni mieszkańcy Puszczykowa i nie tylko – bardzo miło
nam zapowiedzieć wyczekiwany koncert zespołu Future
Folk z wokalistą Stanisławem Karpiel - Bułecką! Wydarzenie
odbędzie się 28 grudnia 2018r. (piątek), godz. 18.30, w hali
widowiskowo – sportowej w Puszczykowie. Radzimy już teraz
zarezerwować sobie czas na rozgrzewający koncert na popowo
– góralską nutę. Bilety dostępne będą już w listopadzie w Bibliotece Miejskiej ul. Rynek 15 i na portalu Bilety24.
Zapraszamy.

BMCAK

KULTURA

Pasje Młodych
czytelników

S

erdecznie zapraszamy na wystawę prac plastycznych Laury
Śron uczennicy IV klasy SP2 w Puszczykowie. Poprzednia
wystawa Laury inspirowana była baśniami. Tym razem na parterze Biblioteki wzrok przyciągają prace, na powstanie których
pomysł został zaczerpnięty z filmów telewizyjnych i gier komputerowych. Oglądając wystawę szybko zorientujemy się, że
autorka wychwytuje i przenosi na papier bohaterów nie tylko
przez odwzorowanie ich postaci z ekranu. Potrafi także narysować swoje wyobrażenie postaci w wymyślonej przez siebie
sytuacji. Laura chętnie stosuje kompozycję centralną, przez co
skupia uwagę odbiorcy na środku płaszczyzny, gdzie umieszcza
najważniejszy element plastyczny wyróżniający się barwą, wielkością i kształtem, a wszystko przepełnia odważnie mocnym,
nasyconym, kolorem.
W edukacji plastycznej bardzo istotny jest bezpośredni
kontakt z dziełem poprzez oglądanie różnorodnych prac innych twórców i kształtowanie umiejętności ich opisywania.
Ważne jest, aby wykorzystywać każdą możliwość spotkania ze
sztuką, także dziecięcą.
Dlatego w imieniu autorki październikowej wystawy zapraszamy do Biblioteki.

BMCAK
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50 - lecie Kameralnej Orkiestry AMADEUS

W

tym roku 50 – lecie istnienia świętuje Kameralna Orkiestra Polskiego Radia AMADEUS, w ramach obchodów
swojego jubileuszu orkiestra zagrała koncert również w Puszczykowie. 27 września Biblioteka Miejska zaprosiła mieszkańców Puszczykowa na niezwykłą muzyczną ucztę. Mieliśmy okazję wysłuchać utworów Gustava Holsta, Leva Knippera, Ignacego Jana Paderewskiego, Ludwiga van Beethovena oraz Pabla
Sarasate. Orkiestra pod batutą pani Agnieszki Duczmal za–
chwyciła wykonaniem, kunsztem, nie pozostawiając wątpliwości, co do wysokiego poziomu tego wydarzenia. Serdecznie
dziękujemy wszystkim, którzy przybyli tego dnia na koncert
oraz tym, którzy pomogli nam w przygotowaniach do tak
wspaniałego występu. Koncert Kameralnej Orkiestry Polskiego Radia AMADEUS dyrygowanej przez panią Agnieszkę Duczmal został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

KULTURA

BM CAK

T

zasłużony dla miasta puszczykowa
i honorowe obywatelstwo miasta puszczykowa

ytuł „Zasłużony dla miasta Puszczykowa” oraz „Honorowe
Obywatelstwo Miasta Puszczykowa” stanowią zaszczytne
honorowe wyróżnienia za szczególnie zasłużoną dla miasta
Puszczykowa działalność; jest to prawna możliwość honorowania osób, które nie czekając korzyści, z pasją i zaangażowaniem
oddają swój czas dla dobra publicznego lub wyrastając ponad
przeciętność, w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają
się do promocji Puszczykowa w Polsce i na świecie.
Podczas jubileuszowego koncertu Orkiestry Kameralnej
Polskiego Radia Amadeus w puszczykowskiej hali widowiskowo
-sportowej zostały wręczone wyróżnienia. W tym roku tytuł
Zasłużony dla miasta Puszczykowa otrzymały dwie organizacje
pozarządowe: Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron oraz
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe.
Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek podczas składania gratulacji na ręce prezes Stowarzyszenia Puszczykowo-Chateaugiron
p. Małgorzaty Derengowskiej powiedział „O zaletach współpracy międzynarodowej bardzo dużo się mówi oraz pisze, i nikogo
już chyba nie trzeba przekonywać, jak ważne jest podejmowanie inicjatyw międzynarodowych. Dzięki działaniom prowadzonym przez Stowarzyszenie Puszczykowo-Châteaugiron stwierdzenie miasto partnerskie nie jest pustosłowiem. Dzięki Państwa inicjatywie i pracy współpraca z miastem partnerskim
Châteaugiron rozwija się, przybiera nowe formy i dotyka coraz
to szerszych dziedzin.” W lipcu 2017 roku w Puszczykowie obchodziliśmy 20-lecie partnerstwa Puszczykowa z Châteaugiron.
W roku bieżącym Jubileusz świętowaliśmy goszcząc w Bretanii
we Francji. Rozwój polsko-francuskiej współpracy i przyjaźni to
nie jedyny aspekt, który zasługuje na uznanie. Stowarzyszenie
Puszczykowo-Châteaugiron prowadzi działalność edukacyjną,
artystyczną oraz społeczną. Jednoczy społeczność lokalną przygotowując konkursy, wystawy, reportaże, wieczory i spotkania
z muzyką, kulturą i kuchnią francuską.”
Podczas uroczystości Puszczykowskie Towarzystwo Sporto

20

we reprezentowała Maja Sworowska. Od niemal 25 lat Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe wnosi istotny wkład w rozwój kultury fizycznej w naszym mieście, poprzez prowadzenie
licznych sekcji sportowych zrzeszonych w polskich związkach
sportowych oraz sekcji nieformalnych działających hobbystycznie. Na wyróżnienie zasługują szczególne osiągnięcia zawodników PTS-u w badmintonie. Dzięki rozwojowi tej dyscypliny
Puszczykowo jest rozpoznawalne nie tylko w naszym województwie, ale i w kraju. Zawodnicy organizacji mogą poszczycić
się licznymi medalami zdobytymi na imprezach ogólnopolskich
z Mistrzostwami Polski włącznie. Jeden z wychowanków PTS
-u jest wieloletnim członkiem kadry narodowej oraz wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski Elity w Badmintonie.
Organizacja ta koordynuje również akcje prowadzące do
popularyzacji sportowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych. Zwracając się do członków PTS-u burmistrz miasta
Andrzej Balcerek podkreślił, iż „…podczas każdego wydarzenia,
czy działania podejmowanego przez PTS, poza priorytetowym
aspektem sportowym, bardzo ważna jest również integracja
mieszkańców Puszczykowa. Dzięki niej i niesamowitemu klimatowi, jaki tworzą uczestnicy udaje się kontynuować z powodzeniem sztandarowe imprezy, jak również podejmować nowe
sportowe wyzwania organizacyjne.” Do głównych imprez, które
na stałe wpisały się w puszczykowski kalendarz wydarzeń należą: MistrzostwaMiasta Puszczykowa w Narciarstwie Alpej–skim
i Snowboardzie oraz Mistrzostwa Puszczykowa w Windsurfingu.
Ponadto na wyróżnienie zasługują organizowane przez PTS różnego rodzaju imprezy sportowe, takie jak Otwarte Mistrzostwa
Puszczykowa w Wakeboardzie, „Rajd Puszczyka", Otwarte Mistrzostwa Puszczykowa w golfie, uliczny bieg „Wyścig po
Uśmiech" i konkurs na najlepszego sportowca roku.

Agnieszka Zielińska-Adamiak
referat promocji, kultury i turystyki
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Sukces ucznia SP 2 w Puszczykowie

W

sów ekologicznych dla dzieci i młodzieży promujących OZE pn.
„CZTERY PORY ROKU Z OZE” zorganizowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego odbyło się w dniu 18 września 2018
r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wtedy to nasz Mikołaj odebrał swoją zasłużoną nagrodę – rower, który sprawił mu wiele radości.
Serdecznie gratulujemy zwycięstwa i zapraszamy uczniów
do udziału w konkursach kolejnej edycji Wielkopolskich Dni
Energii już w przyszłym roku.

Danuta Krzyżostaniak

OŚWIATA

ielkopolskie Dni Energii to przedsięwzięcie nawiązujące
do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, który organizowany jest co roku w Brukseli, zwykle w trzecim tygodniu czerwca.
W ramach tegorocznych Wielkopolskich Dni Energii odbyły
się 2 konkursy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych położonych na terenie województwa wielkopolskiego. Miały one
na celu edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.
W jednym z konkursów ogłoszonym pod hasłem: „CZTERY
PORY ROKU Z OZE” wzięli udział uczniowie klas IV – VI naszej
Szkoły. Organizatorem konkursu był Zarząd Województwa
Wielkopolskiego, a tematem przewodnim promowanie odnawialnych źródeł energii i oszczędzania energii związanych z
czterema porami roku: jesień, zima, wiosna, lato. Przedmiotem
konkursu było wykonanie, według własnego pomysłu, pracy –
plakatu w formie A3, w dowolnej technice plastycznej.
Kapituła Konkursu 23 maja 2018 r. dokonała wyboru najlepszych prac przyznając tym samym pięć I, II i III miejsc z każdego
subregionu Wielkopolski (kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego).
I miejsce w subregionie poznańskim zajął Mikołaj Pałczyński – obecnie uczeń klasy VIIa Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie.
Uroczyste wręczenie nagród Laureatom wszystkich konkur

Pierwszaki z „Dwójki” w teatrze i w ZOO

U

czniowie klas 1a i 1d puszczykowskiej „Dwójki” rozpoczęli świętowanie Dnia Chłopca ciekawą wycieczką. 27
września dzieci wraz z wychowawczyniami wybrały się do
Poznania na spektakl pt. ,,Pszczółka Maja”, zaprezentowany
przez aktorów Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia. Po
spektaklu na uczniów czekała jeszcze niespodzianka: wizyta
w Starym ZOO. Dzieci z radością zwiedzały ogród zoologiczny – największym powodzeniem cieszyły się małpiarnia i ptaszarnia oraz wybieg zwierząt kopytnych. Plac zabaw z kolejnymi atrakcjami stanowił idealne zwieńczenie udanej wycieczki.

Sławomira Woźniak

U stóp Himalajów

N

epal to kraj, kojarzący się z wysokimi górami, zamyślonymi
mnichami i ogromem chorągiewek powiewającym na wietrze. Jak jest w rzeczywistości? Czy faktycznie Nepal jest taki
jak go sobie wyobrażamy?
W sierpniu miałyśmy okazję zobaczyć kawałek tego niesamowitego kraju, biorąc udział w kursie dla liderów grup wiekowych 16-21 Dreamcraft organizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego. Rzeczą wyróżniającą go z pośród innych kursów jest to, że uczestnicy zdobywają wiedzę przeżywając sytuacje. Elementem każdej edycji jest wyjazd organizowany przez
uczestników kursu, w tym roku, kierunek w którym się wybraliśmy to Nepal. O tym co zobaczyliśmy? Gdzie byliśmy? Jak
wygląda wolontariat w nepalskiej wiosce oraz życie jej mieszkańców opowiemy na prelekcji która odbędzie się 27. 10. 2018

ECHO PUSZCZYKOWA - październik 2018

o godzinnie 16.00 w Sali Konferencyjnej w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ulicy Wysokiej 1. Zapraszamy!

Ośrodek ZHP Puszczykowo
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Obchody Dnia Kropki

O

bchody Dnia Kropki w 2018 roku w klasach 0-III w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie trwały kilka dni i tym razem były włączone w działania
Tygodnia Kreatywności. Były to już kolejne obchody w naszej
szkole, dlatego nowi uczniowie poznawali historię Vashti,
a starsi mogli ją sobie przypomnieć oglądając film o tym, jak ta
mała dziewczynka odkryła swój talent. Sami uczniowie podejmowali również wiele kreatywnych działań i zabaw, w których
królowała oczywiście kropka. W tym czasie na szkolnych korytarzach powstały galerie przepięknych prac plastycznych z wykorzystaniem kropek. Utworzono olbrzymie drzewo talentów,
na którym zawisły kropki z rysunkami dzieci, w których przedstawiły, co potrafią robić najlepiej, w czym czują się dobrze,
jakie mają umiejętności i talenty. W piątek, 14 września na podsumowanie działań w ramach Tygodnia Kreatywności w strojach uczniów i nauczycieli dominowały kropki i kropeczki. Na
korytarzach pojawiły się karteczki, na których w formie komiksu przedstawione były sytuacje motywacyjne; uczniowie wybierali pasujące dla nich formy aktywności. Było również do
wykonania zadanie - odszukanie na korytarzu sześciu ponumerowanych słów i zapisanie ich w odpowiedniej kolejności, a następnie rozszyfrowanie hasła „Uwierz w siebie każdy ma talent!” Ściany szkoły tego dnia były także pełne zagadek umieszczonych w kolorowych kropkach. Uczniowie grali w klasach

w kropkowego ludka. Turlając na zmianę kostką, kolorowali
jego fragment z odpowiednią liczbą kropek. Wygrywał ten,
komu udało się zakolorować więcej pól. Uczniowie klasy
Id wzięli udział w projekcie Dot Day, czyli Kropka 2018 na e-Twining i w ramach niego, między innymi nawiązali korespondencję z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 4 ze Szczecinka, nawzajem przesyłając sobie własnoręcznie wykonane życzenia
z okazji Dnia Kropki.

Aleksandra Lewandowska

OŚWIATA

„SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2018”

J

ak każdego roku, tak i w ostatnią sobotę 22 września nie
zawiedli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, biorąc udział
w 25. jubileuszowej edycji akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2018”, zainicjowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Celem
akcji jest wsparcie promocji selektywnej zbiórki odpadów oraz
inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny
wpływ człowieka na środowisko.
Puszczykowo zostało zaproszone do wspólnego, metropolitarnego sprzątania świata, które rozpoczęło się właśnie
w sobotę 22 września o godzinie 10.00.
Mimo niesprzyjającej aury, osiemnastoosobowa grupa
dziewcząt i chłopców ze szkoły ruszyła, tak chętnie uczęszczaną przez mieszkańców Puszczykowa ścieżką na granicy
Nadwarciańskiego Boru Sosnowego, zbierając spore ilości porzuconych w lesie odpadów. Była to żywa lekcja ekologii,
za udział w której, na pewno należy im się ogromna pochwała

i podziękowanie od opiekunów. Dzieci pokazały, że zależy im
na ochronie środowiska i czystym otoczeniu, by na obszarze
Puszczykowa żyło się czysto i ekologicznie.

D. Krzyżostaniak, M. Przybylski

Rodzinny Rajd Rowerowy w „Dwójce”

W

sobotę 29 września uczniowie klasy sportowej 1a wyruszyli na Rodzinny Rajd Rowerowy ścieżkami Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na wyprawę zaprosili rodziców,
rodzeństwo, babcie oraz dziadków. Pogoda dopisała, frekwencja również. Rowerzyści w wyśmienitych humorach spotkali się
przed wejściem do szkoły przy ul. Kasprowicza. Po pokonaniu
kilkukilometrowej trasy dotarli na teren rekreacyjny przy
ul. Kościelnej, gdzie czekało na nich ognisko. Uśmiechnięci
uczestnicy rajdu smażyli kiełbaski, zajadali piknikowe pyszności
i cieszyli się dobrym towarzystwem. Rozegrano nawet towarzyski mecz. Wyprawa przyniosła dużo radości i sprawiła, że
w planach są już kolejne!

Sławomira Woźniak
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Wizyta w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

W

e wrześniu 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Puszczykowie zorganizowali wraz z rodzicami
i wychowawcą wyjazd do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Gaju. Rodzice dzieci klasy 5b zorganizowali dary, które zostały ofiarowane czworonogom. Dzięki życzliwości pracowników
schroniska nasi uczniowie uczestniczyli w wykładzie przygotowanym przez pana Grzegorza Kałużnego – behawiorystę, pracującego w psim Gaju. Podczas wykładu przekazano nam wiele
ciekawostek, dotyczących zarówno historii schroniska, zasad
jego funkcjonowania, jak i psich historii. Jednak wszyscy z niecierpliwością oczekiwali momentu spotkania z mieszkańcami
Gaju. Po złożeniu wpisu w księdze pamiątkowej, razem z wolontariuszką, panią Anią, udaliśmy się na spacer , podczas którego zostaliśmy zapoznani z pieskami. Następnie każdemu
z nas przydzielono psy gotowe i chętne do wrześniowego spaceru. Przechadzając się wspólnie po okolicznych lasach, spędziliśmy niesamowite sobotnie popołudnie. Wszyscy doskona-

le się bawili. Jednocześnie byliśmy szczęśliwi, że mogliśmy
choć trochę pomóc bezdomnym zwierzętom i przyczynić się do
paru chwil radości w ich smutnym życiu. Z pewnością jeszcze
nie jeden raz tam wrócimy.

Uczniowie klasy 5b
z rodzicami i wychowawcą Joanną Konieczną

Święto pyry i Pasowanie na przedszkolaka
tradycji Przedszkola Leśni Przyjaciele zapisały się jesienne
spotkania rodzinne. W sobotę 6 października odbyło się
Święto Pyry połączone z Pasowaniem na Przedszkolaka najmłodszych dzieci. Uroczystość rozpoczęły dzieci prezentacją
piosenek i wierszyków jesiennych. Następnie odbyło się pasowanie na przedszkolaka – na pamiątkę tego wydarzenia dzieci
otrzymały dyplomy i misia przytulankę. Po części artystycznej
na przedszkolaków czekały liczne atrakcje – jesienny kącik kreatywny, w którym powstawały oryginalne stworki, zawody
sportowe z pyrą i nagrodami , przedstawienie teatru Gargulec
pt.: „Zaczarowany koszyczek”. Wszyscy mogli obejrzeć wystawę pod hasłem „Jesienne plony z wielkopolskich pól i ogrodów”. Na stołach i w koszach pyszniły się wspaniałe dynie, cukinie, marchewki, niezwykłe pomidorki, apetyczne winogrona,
śliwy, orzechy, a nawet arbuz, który wyrósł w puszczykowskim
ogrodzie. W Kawiarence Spod Okienka panie serwowały wspaniałe wypieki przygotowane przez rodziców. Tuż obok zachęcały do skosztowania apetyczne pyry z gzikiem. Strzałem
w dziesiątkę okazało się stoisko z cukrową watą i popcornem
zorganizowane przez rodziców.

OŚWIATA

W

Był to wspaniały dzień pełen słońca - pogoda w tym dniu
była wyśmienita- radości, nowych doświadczeń i wspólnej zabawy. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie naszej przedszkolnej uroczystości.

Pracowity wrzesień w jedynce

C

hoć wszyscy pamiętamy rozpoczęcie nowego roku szkolnego, który całkiem niedawno wspólnie witaliśmy, wrzesień
w naszej szkole upłynął pod znakiem wspólnie podjętych działań zarówno nauczycieli , jak i uczniów.
Nasi uczniowie w pierwszym miesiącu roku szkolnego, wyłonili spośród społeczności szkolnej kandydatów do Samorządu
Szkolnego. Oryginalne i ciekawe pomysły zaprezentowali oni
na plakatach wyborczych, które pomogły dokonać wyboru spośród kandydujących. Udział i frekwencja w wyborach, przygotowane punkty programu, świadczą niewątpliwie o ogromnym
zaangażowaniu naszych uczniów w życie naszej szkolonej społeczności. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy, z której z pewnością i przyjemnością będziemy zdawać relacje.
Wrzesień to również miesiąc, w którym rozpoczęliśmy całoroczną akcję pod hasłem "Mów poprawnie". Jej celem jest
refleksja nad naszym rodzimym językiem. Poprawne formy
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używanych przez nas wyrazów oraz ich niepoprawne odpowiedniki, mamy nadzieję pozwolą nam na konfrontację z własnymi nawykami językowymi.
Rok 2018/2019 to rok szkolny, w którym będziemy mieli
okazję poznać bliżej życie i twórczość naszego patrona Adama
Mickiewicza. Program realizowany będzie w oparciu o wiele
atrakcyjnych konkursów przygotowanych dla naszych uczniów.
Atrakcją dla uczniów z pewnością był wyjazd do kina na film
"Dywizjon 303. Historia prawdziwa. " Klasy siódme i ósme
uczestniczyły w projekcji filmu, który jest dla nas jako mieszkańców Puszczykowa szczególnym wydarzeniem, bowiem powstał na podstawie książki Arkadego Fiedlera.
Nowy rok szkolny będzie dla nas rokiem pracowitym i pełnym atrakcji działań, wśród których każdy bez względu na zainteresowania znajdzie dla siebie coś ciekawego.

Joanna Konieczna
SP 1 Puszczykowo
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kontrowersyjny odstrzał Dzika

informacje

W

ostatnich dniach zarówno mieszkańców Puszczykowa,
jak i wielu miłośników zwierząt zelektryzowała wiadomość o zabiciu dzika w Puszczykowie przy ulicy Gołębiej.
Jest mi niezmiernie przykro, że sprawa ta wzbudziła tak
wiele niepotrzebnych emocji.
Zapoznałem się nie tylko z materiałami sprawozdawczymi
Straży Miejskiej i firmy, z którą mamy podpisana umowę w ramach pogotowia do spraw dzikich zwierząt, ale także z wszystkimi relacjami zamieszczanymi w mediach społecznościowych, telewizji i prasie. Przytoczę kilka faktów, które mam
nadzieję - rzucą nowe światło na tę sytuację.
27 września br. Straż Miejska odebrała telefon od mieszkanki Puszczykowa, która informowała iż na jej działce przy
ul. Gołębiej znajduje się dzik. Było to już kolejne zgłoszenie
z ostatnich dni z tego rejonu. Zaniepokojona mieszkanka prosiła o interwencję. Straż Miejska udała się na ulicę Gołębią.
Ciąg dalszy zdarzeń ma tyle wersji, ile było świadków zdarzenia. Jest mowa o maltretowaniu zwierzęcia, niepochlebnych
komentarzach, bestialskim morderstwie, redukcyjnym odstrzale. Z materiałów, które widziałem wynika, że Straż Miejska próbowała zatrzymać dzika, by nie dopuścić do jego niekontrolowanego przemieszczania się do czasu, kiedy na miejsce dotrze osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Nie ma
mowy o żadnym torturowaniu czy udręczaniu.
Najistotniejsze w tej sprawie jest to, że w związku
z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń i zgodnie z pismem Ministra Środowiska nr DL-III.670.9.2017.RN nie
wolno było naszym funkcjonariuszom przewozić zwierzęcia. W obecnym stanie prawnym jedynym rozwiązaniem
było przeprowadzenie bezpiecznego odstrzału.
W pierwszej kolejności Miasto ma obowiązek zabezpieczyć mieszkańców - w szczególności dzieci - przed niebezpiecznymi zwierzętami, w tym w szczególności zwierzyną leśną, które mogą zagrażać ich życiu i zdrowiu. W mojej opinii
taka sytuacja właśnie miała miejsce.
Zdaję sobie sprawę, że fakt zastrzelenia zwierzęcia
- w szczególności na terenie miasta i w obecności osób po–
stronnych – może być postrzegany jako okrutne i budzić silne

emocje. Po tym zdarzeniu długo analizowałem i konsultowałem czy było inne wyjście z tej sytuacji. Jak inaczej i czy w ogóle – mogli zachować się strażnicy czy przedstawiciel firmy.
Doszedłem do przekonania, że interwencja została w zaistniałych okolicznościach przeprowadzona w sposób prawidłowy.
Jedyne co uznałem za celowe to było podjęcie rozmów zarówno ze strażnikami, jak i z usługobiorcą uczulając ich na to,
by w podobnych przypadkach w przyszłości z większym zrozumieniem i wyczuciem podchodzili do mieszkańców naszego
miasta. Choć zdaję sobie sprawę, że w tak emocjonalnych
sytuacjach nie zawsze będzie to możliwe.
Najbardziej niepokojące w tej sytuacji jest to, że po
nagonce medialnej na zatrudnioną przez Miasto firmę
może zaistnieć sytuacja, w której po otrzymaniu kolejnego zgłoszenia o stwarzających zagrożenie dzikach, nie
będę miał komu zlecić jego usunięcia. Musze podkreślić, że
to nie był pojedynczy przypadek kiedy dokonano odstrzału
dzika, podobnych zdarzeń, kiedy jest konieczna interwencja
służb w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańców, w Puszczykowie, jest od kilku do kilkunastu każdego
roku. To samo dotyczy innych samorządów.
Po analizie całości materiałów, w tym nagrań chciałbym
jednoznacznie zaznaczyć, że informacje, które pojawiły się
w mediach społecznościowych, w prasie, jak i w programie
wyemitowanym przez TVP 1 są w dużej części nieprawdziwe
i przeinaczające zaistniałą sytuację. Nieprawdziwie przedstawiane są działania strażników miejskich, jak i wielkość dzika,
który nie miał 30-40 kg wagi jak podano w mediach a 65 kg.
Również moja szeroka wypowiedź dla programu Alarm!
została mocno okrojona, a sam program został nagrany
w sposób tendencyjny. Zaskakującym jest fakt, że na przedstawionym filmie podłożono huk wystrzału. To pokazuje
w jaki sposób ten program został przygotowany. Miał tylko
jeden cel – zaszokować widzów i wzbudzić niepotrzebne
emocje.

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykwoa

nowy sprzęt dla strażaków ochotników
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września 2018 r. została podpisana umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój
systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym
przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych
z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem
i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem".

W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego: gminy i miasta na prawach powiatu z obszaru województwa wielkopolskiego w 2018 roku nabędą nowe wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia
przestępstwa.
Dysponent Funduszu udzielił Miastu na realizację zadań
dotacji celowej w kwocie 16.653,78 zł brutto (99% wartości).

BUDOWA Światłowodu

O

d 22 października br, na terenie Puszczykowa w ulicach
Mazurskiej, Dworcowej, Granicznej, Prusa, Kopernika, Matejki, Wspólna, Wyspiańskiego, Czarna, Kościuszki, Solskiego,
Helska, Jackowskiego, Leśna, Gwarna, Wawrzyniaka, Brzozo-
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wa, Kasprowicza, Wiązowa, Langego, Kasztanowa i Pułaskiego
rozpocznie się budowa światłowodu - szybki Internet. Prace
będą wykonywane sukcesywnie przez firmę, ZRB TEELDOM Poznań, działająca w imieniu INEA S.A.
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Nowa organizacja ruchu dla całego Puszczykowa

J

Prace nad Projektem trwały bardzo długo, rozpoczęły
się jeszcze w 2017 r. Głównymi powodami przygotowania
tego dokumentu było trwałe i dla całego Miasta ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych, uporządkowanie ruchu,
dostosowanie do wymogów określonych w ustawie prawo
o ruchu drogowym, podjęcie próby zmiany zaleceń pokontrolnych Starosty dotyczących usunięcia dużej części znaków ograniczających prędkość w Puszczykowie. W pracach
nad przygotowaniem programu aktywnie uczestniczyli
przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo.
Dla puszczykowian jednym z najważniejszych, jeśli nie
najważniejszym ustaleniem, jest ustanowienie zakazu wjazdu do naszego miasta samochodów ciężarowych i autobusów. Zgodnie z dokumentami znaki B5/B3a zostaną ustawione na wszystkich drogach i ulicach wjazdowych do miasta.
Podczas opracowywania organizacji udało się wynegocjować ze Starostą kilka rozwiązań, na które początkowo nie było zgody:
– przeniesione zostanie przejście dla pieszych na
ul. Dworcowej w pobliże ul. Brzozowej;
– na ul. Dworcowej od przejazdu kolejowego do ul.
Nadwarciańskiej pozostanie ograniczenie prędkości do 40
km/godz., choć policja postulowała podniesienie jej do 50
km/godz.;
– na grobli (na odcinku przy stawie) pozostanie ograniczenie prędkości do 30 km/godz.;
– na wniosek burmistrza na ul. Wczasowej pozostanie
znak B18 (zakaz wjazdu pojazdów o masie powyżej 3,5 t);
– na ulicach Fiedlera, Reymonta i Spokojnej na wniosek
mieszkańców i Fundacji im. Arkadego Fiedlera wprowadzony zostanie ruchu jednokierunkowy z możliwością parkowania zamiast stworzenia strefy zamieszkania;
– na ulicy Piaskowej i Libelta pozostanie ograniczenie
prędkości do 30 km/godz.
– na ul. Poznańskiej (od ul. Piaskowej do Podleśnej), ul.
Jarosławskiej i ul. Czarnieckiego (od bocznej do Glinianej)
zostanie utrzymane ograniczenie prędkości do 40 km/
godz.
Nie udało się natomiast utrzymać ograniczenia prędkości na ul. Wczasowej i Cyryla Ratajskiego. Na ul. Wczasowej
(odcinek leśny, za torami do zabudowań) nastąpi podniesienie prędkości z 60 do 70 km/godz. a przed ul. Cyryla Ratajskiego zostanie ustawiony znak ograniczający prędkość
do 50 km/godz. Z drugiej jednak strony na tej ulicy zostaną
ustawione urządzenia wymuszające na kierowcach prze-

strzeganie zalecanych prędkości. Na początku w miejscu,
gdzie kiedyś stał fotoradar zostanie wybudowane przejście
dla pieszych z radarowym pomiarem prędkości włączającym czerwone światło przy przekroczeniu prędkości przez
podjeżdżający do przejścia pojazd. W dalszej części ulicy
powstanie przejście dla pieszych z azylem, a jeszcze dalej
zostanie zamontowany aktywny znak D6 (przejście dla pieszych). Te rozwiązania będą skuteczniejsze w spowolnieniu
ruchu niż obecne ograniczenie prędkości.
Przypominamy, że jeszcze w bieżącym roku w mieście powinno zostać zakończonych kilka inwestycji
w infrastrukturę drogową związanych z organizacją ruchu, w tym:
ul. Wczasowa/Ratajskiego – przesunięcie przejścia dla
pieszych, budowa sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości;
ul. Ratajskiego/Fiedlera – montaż aktywnego znaku D6;
ul. Nadwarciańska/Niwka Stara – montaż aktywnego
znaku D6;
ul. Nadwarciańska/Słowicza – budowa sygnalizacji
świetlnej z radarowym pomiarem prędkości;
ul. Dworcowa/Moniuszki – montaż aktywnego znaku
D6;
ul. Dworcowa/Brzozowa – montaż aktywnego znaku
D6;
ul. Dworcowa/Jackowskiego – budowa sygnalizacji
świetlnej z radarowym pomiarem prędkości.
W planach jest także budowa ronda u zbiegu ulic:
Nadwarciańska, Dworcowa, 3 Maja i Ratajskiego. Z uwagi
na to, że rondo byłoby usytuowane na drodze powiatowej
oraz znaczny jego koszt (ponad 2 mln zł) Miasto wystąpiło
do Powiatu z wnioskiem o przystąpienie w 2019 r. do prac
projektowych z jednoczesnym zadeklarowaniem pomocy
finansowej w wysokości 50% kosztów - tak jak przy innych
zadaniach realizowanych na drogach powiatowych.
Znak B5/B3a zabrania wjazdu samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, siodłowych o masie przekraczającej 3,5 tony, chyba że znak
określa większą masę pojazdu oraz
autobusów. W Puszczykowie znak
nie będzie dotyczył dojazdu do posesji z dokumentem potwierdzającym cel i miejsce dostawy oraz autobusów komunikacji
publicznej i PKS.

ODESZLI

data zg.
Głowacka Barbara
25.08.2018
Talarczyk Gabriela
25.08.2018
Piotrowska Maria
5.09.2018
Tomaszewska Małgorzata 8.09.2018
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Błażejewska Barbara
Łuś Andrzej
Andrzejewski Edmund
Kaźmierski Mariusz

data zg.
13.09.2018
14.09.2018
15.09.2018
16.09.2018

Górny Mieczysław
Dachtera Bronisława
Nyczek Piotr		

data zg.
17.09.2018
24.09.2018
1.10.2018
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informacje

eszcze w tym roku zostanie zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu dla całego Miasta. Dotychczas w Puszczykowie nie było takiego dokumentu, a organizacja ruchu na poszczególnych ulicach
była określana w cząstkowych dokumentach. Termin wejścia w życie projektu określi w drodze decyzji
Starosta.

3. Mistrzostawa puszczykowa w wakeboardzie

15

kało zawodników oraz kibiców przez cały dzień. Po rozegraniu zawodów w siedmiu kategoriach wyłonili się zwycięzcy.
Najlepszą puszczykowianką okazała się Maja Sworowska,
natomiast wśród mężczyzn tryumfował Rafał Plaza. W kategorii finałowej Przyjaciół miasta wygrała Marta BurchertSzaszyńska oraz ponownie, broniąc tytułu Rafał Płaza. Najlepszym młodym, Puszczykowskim Riderem okazał się Borys
Konieczny, natomiast z kategorii dzieci przyjaciół, wśród
chłopców Kacper Grześkowiak oraz spośród dziewczynek
Agnieszka Kado. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim
zwycięzcom i już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję mistrzostw !

PTS

SPORT

września odbyły się 3 Mistrzostwa Puszczykowa w Wakeboardzie w Wake City w Stęszewie organizowane
przez Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe. Podczas zawodów wystartowało łącznie 73 zawodników, w tym aż 24.
dzieci co jest dotychczasowym rekordem. Pogoda dopisała
w 100%, ale gdyby nie zawodnicy, kibice, pomocnicy, gospodarze, sędziowie, wyciągowi, prowadzący to nawet prażące
słońce nie sprawiłoby, że 3 Mistrzostwa Puszczykowa w Wakeboardzie wyszły tak pozytywnie, miło, sympatycznie, profesjonalnie a zarazem wyluzowanie. Zawody polegały na
przepłynięciu dwóch hitów i zaprezentowaniu swoich umiejętności na przeszkodach jak i z wody. Wszyscy uczestnicy
pokazali wysoki, jednak amatorski, poziom. Słońce przypie-
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pyra party

W

pierwszą sobotę października słoneczna pogoda przywitała biegaczy startujących w biegu Pyra Party Blisko Warty. Była to już czwarta edycja tej imprezy, i jak co roku zgromadziła amatorów biegów leśnych oraz pyry z gzikiem!
Tuż przed biegiem głównym na dystansie 10 km, odbyły się
biegi dziecięce - młodzi biegacze mieli do pokonania trasy od
150 do 1000 metrów, w zależności od wieku uczestników. Bieg
główny odbywał się na dwóch pętlach po 5 km. Najszybciej tę
trasę pokonał Jacek Stachowiak, po nim przybiegł Bartosz Budnik, a tuż za nim Mariusz Balcerek. Wśród pań, pierwsza była
Agnieszka Adel, drugie miejsce zajęła Emilia Bogucka, a trzecie
Izabela Troszczyńska. Wszyscy uczestnicy, zarówno dzieci, jak i
dorośli otrzymali pamiątkowe medale, a po wyczerpujących
zmaganiach sportowych każdy mógł posilić się gorącą pyrą z
wyśmienitym gzikiem.
Dziękujemy Ali Brączkowskiej, radnej Rady Miasta Puszczykowa, która uwieczniła to wydarzenie na fotografiach!

SPORT

Agnieszka Hahuła
Referat Promocji, Kultury i Turystyki

Trening z mistrzynią

N

a początku października, uczniowie z klasy sportowej mieli okazję trenować pod okiem swojej patronki Angelique
Kerber. Tenisistka cierpliwie odpowiadała na pytania i pokazała kilka ważnych ćwiczeń. Ta niezwykła wizyta na pewno doda
skrzydeł naszym najmłodszym sportowcom.
Wszyscy dziękujemy i zapraszamy ponownie!
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