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W Puszczykowie
przypada średnio
1 defibrylator AED
na 1000 mieszkańców!
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Biblioteka na Rynku - na budynku, od strony czytelni
Orlik na ul. Jarosławskiej - przed bramą na postumencie
Orlik na ul. Nowe Osiedle - przed bramą na postumencie
Urząd Miejski - na ścianie przy wejściu
Remiza OSP - na ścianie przy wejściu
Siedziba Straży Miejskiej - na ścianie przy wejściu
Dworzec PKP Puszczykówko - przy infokiosku, na postumencie
Willa „Mimoza” - na budynku, od strony ul. Źródlanej
Hala widowiskowo-sportowa - na budynku, od strony szkoły
Szkoła Podstawowa nr 2 - na ścianie budynku, przy wejściu
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mamy defibrylatory aed s.9
wywiad
z burmistrzem
a. balcerkiem
s.2-3

sylwetki młodzieży
nagrodzonej przez
radę miasta
s.12-17

informator
Wielkiej orkiestry
Świątecznej Pomocy
s.18

pandemia ma również duży wpływ na finanse naszego miasta

SAMORZĄD

► Jak z perspektywy samorządu Puszczykowa ocenia Pan
miniony, pandemiczny rok?
Myślę, że wszyscy chcemy powrotu do normalności. Nie
inaczej jest w przypadku samorządów. Podsumowując miniony
rok nie można patrzeć na ten okres inaczej, jak przez pryzmat
pandemii. Wszystkie działania zostały jej podporządkowane.
Jak najlepsze zabezpieczenie się przed możliwością zakażenia
było priorytetowe. Od marca urząd nieustannie pracuje według „pandemicznych” obostrzeń, które dotyczą zarówno pracowników, jak i mieszkańców naszego miasta załatwiających
swoje sprawy w urzędzie.
Od początku wprowadzenia rygorów prosiliśmy także
mieszkańców, aby w miarę możliwości załatwiali sprawy elektronicznie lub telefonicznie. Podobnie jak w całym kraju,
w naszych szkołach nauczanie odbywało się przez większość
roku zdalnie. Obostrzenia dotyczyły również zajęć w hali widowiskowo-sportowej i w innych budynkach miejskich.
Rozpoczęcie szczepień z pewnością wniosło nieco optymizmu, ale do powrotu do „normalności” wciąż daleka droga, bo
wciąż żyjemy i funkcjonujemy w zasięgu koronawirusa. Jestem
przekonany, że puszczykowianie dobrze zdają ten, bardzo trudny egzamin. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować
wszystkim za wyrozumiałość i dostosowanie się do obowiązujących wymogów.
Jednak podsumowując ubiegły rok nie sposób nie wspomnieć optymistycznych akcentów. Mam tu na myśli nagrody
i wyróżnienia zdobyte przez nasze miasto. Dla mnie najcenniejsze jest trzecie miejsce w XVI edycji Rankingu Samorządów
organizowanego przez Rzeczpospolitą. Przypomnę, że to najwyższa lokata, którą nasze miasto zdobyło w tym rankingu.
Sukces jest tym większy, że w stosunku do roku 2019 przesunęliśmy się w nim o dwie lokaty, a w tej kategorii rywalizowały
874 samorządy. Spośród ocenianych przez jury działań, mających wpływ na ostateczną ocenę, warto wyróżnić m.in.: nasze
projekty związane z ekologią i naszą walkę o czystsze środowisko, czyli dotacje miasta na dofinansowanie kosztów wymiany
źródeł ciepła i pomoc w sfinansowaniu wyższych kosztów
ogrzewania, termomodernizacje budynków miejskich, wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w domach mieszkańców
– w tym przypadku w ramach programu unijnego. Jako pierwsi w powiecie poznańskim uruchomiliśmy program mikrorentencji, w którym mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie na
systemy zagospodarowania deszczówki.
Drugim bardzo ważnym rankingiem, w którym Puszczykowo zajęło w 2020 r. wysoką lokatę jest Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego. Ekonomiści pod kierunkiem prof.
Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych
z krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, przeanalizowali finanse 2790 polskich gmin, miast i powiatów. Była to trzecia
edycja Rankingu, w której Puszczykowo zajęło drugie miejsce
w kategorii gmin miejskich.
Warto również wspomnieć o zajęciu przez Puszczykowo
4. miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek
Samorządu Terytorialnego - Dynamika liczby podmiotów gospodarczych.
► Jak oceni Pan realizację zadań planowanych w minionym roku? Czy wszystkie zostały zrealizowane?
Mimo olbrzymiego wpływu pandemii na różne dziedziny
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naszego życia prawie wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w minionym roku zostały wykonane. Mam tu na myśli
budowy i remonty dróg, chodników, budowy oświetlenia.
Powiedziałem prawie wszystkie zadania, ponieważ nie wykonaliśmy trzech doświetleń przejść dla pieszych. Powodem nie
był jednak COVID, ale problem z uzyskaniem wymaganych
pozwoleń. Zadania te zostaną wykonane w 2021 r. Wykonanie planu inwestycji, pomimo mniejszych wpływów podatkowych, było możliwe dzięki środkom, jakie pozostały nam
z poprzedniego roku oraz otrzymaniu dofinansowania w wysokości 542 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Żwirowej. Z tego samego źródła w 2020 r. współfinansowana była także modernizacja ulicy Sobieskiego, (dofinansowanie 748 tys. zł) oraz budowa ul. Mazurskiej (dofinansowanie w kwocie 520 tys. zł).
Zgodnie z algorytmem przygotowanym przez rząd, z puli
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tzw. tarczy samorządowej, otrzymaliśmy natomiast 1.680.923 zł. Środki te wydamy w 2021 r. na budowę dróg. Niestety te wsparcie nie zrekompensowało w całości naszych ubytków spowodowanych
koronawirusem i zmianami w ustawie o PIT. W szczególności
zmiany z końca 2019 r. w ustawie PIT, które mają charakter
stały, a nie okresowy tak jak pandemia, są dla nas bardzo dot–
kliwe. Przypomnę, że na tych zmianach Puszczykowo traci około 3 mln zł rocznie.
Mimo zmniejszonych wpływów budżetowych, w pełni kontynuowaliśmy nasze działania proekologiczne, czyli dofinansowywanie wymiany starych pieców, dopłaty do kosztów ogrzewania, czy najnowszy projekt „Łap deszczówkę”. Jestem zadowolony z tego, że puszczykowianie bardzo dobrze odbierają te
działania i chętnie biorą w nich udział.
► W minionym roku wielokrotnie wypowiadał się Pan, że
pandemia, odbija się także na budżecie miasta. Jak finansowo zamknął się dla Puszczykowa rok 2020?
Pandemia największy wpływ miała i niestety wciąż ma na
środki z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Najgorsze pod tym względem były miesiące marzec i kwiecień,
kiedy szacowany ubytek dochodów z PIT-u wyniósł w skali roku
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1,3 mln zł, w kolejnych miesiącach sytuacja się poprawiła. Ostatecznie łączny spadek dochodów PIT w 2020 r. w stosunku do
planu wyniósł 800 tys zł.
Inne dochody, które spadły w minionym roku to wpływy
z podatków lokalnych, głównie z podatku od nieruchomości,
z dzierżaw oraz usług związanych z działalnością sportową
i kulturalną. W przypadku podatku od nieruchomości ubytki są
związane z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej przez mieszkańców, ale przede wszystkim z ulgami udzielanymi na wnioski przedsiębiorców prowadzących działalności
w branżach najbardziej dotkniętych pandemią.
Na wykonanie budżetu Miasta miały wpływ także z jednej
strony dodatkowe wydatki związane z pandemią, w tym na
środki ochrony indywidualnej, z drugiej natomiast zmniejszyły
się niektóre koszty Miasta. W związku z zamknięciem szkół,
ograniczeniem działalności sportowej i kulturalnej wydatki
związane z tymi działalnościami były mniejsze.
Należy także podkreślić, że niepewność związana z pandemią wymusiła również wprowadzenie działań mających na celu
ograniczenie wydatków na bieżące utrzymanie miasta i urzędu
miejskiego.
W związku z mniejszymi wpływami do budżetu Miasta związanymi ze zmianami w podatku PIT i pandemią zwracam się
z apelem do mieszkańców Puszczykowa oraz przedsiębiorców,
w szczególności tych nowych, aby podczas wypełnienia PIT-u
za rok 2020, pamiętali o wskazaniu w deklaracji PIT miejsca
zamieszkania w Puszczykowie. To tak niewiele, ale dzięki temu
będziemy mogli utrzymać odpowiedni poziom inwestycji poprawiających komfort naszego życia w kolejnych latach. Przypominamy o tym w naszej akcji informacyjnej „Ty żyjesz w Puszczykowie, Puszczykowo żyje dzięki Tobie”.
►W listopadzie radni zgodzili się na dodatkową emisję
obligacji komunalnych w kwocie 3 mln zł. Jaki był cel tej
emisji?
Pozyskanie środków z emisji obligacji było konieczne z uwagi na ryzyko nieotrzymania do końca roku dotacji ze środków
europejskich w łącznej kwocie przekraczającej 6 mln zł na trzy
zadania: budowę parkingu przy dworcu w Puszczykowie, projekt OZE oraz rewitalizację wilii „Mimoza”. Ostatecznie w 2020
r. wpłynęły tylko środki na rewitalizację „Mimozy”.
►Podczas grudniowej sesji Rada przegłosowała budżet na
rok 2021. Proszę przedstawić najważniejsze inwestycje,
które się w nim znalazły.
W 2021 r. planujemy przede wszystkim budowę dróg.
W budżecie uwzględniliśmy środki na budowę ul. Zalesie, Prusa, Wspólnej, Tulipanowej, odcinka Tenisowej (początkowe 220
metrów), Kosynierów Miłosławskich (brakujący odcinek o długości ok. 100 metrów) oraz dokończenie modernizacji ul. Leśnej. Na ten cel zabezpieczyliśmy w budżecie kwotę 7 mln zł.
Taki zakres inwestycji, przy dynamicznym wzroście wydatków na oświatę i zmniejszeniu wpływów do budżetu, będzie
możliwy dzięki wyemitowanym w 2020 r. obligacjom, które
zamierzamy wykupić w 2026 roku.
Poza inwestycjami drogowymi w 2021 r. planujemy budowę i modernizację oświetlenia ulicznego, rozbudowę monitoringu miejskiego i oczywiście dalsze dofinansowanie wymiany
pieców węglowych.
► Czy były jakieś inwestycje, z których musieliśmy zrezygnować?
Prawdopodobnie nie uda nam się rozpocząć budowy budynku komunalnego. W obecnej sytuacji realizacja tego zada-
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nia byłaby możliwa w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.
►A co ze środkami na walkę ze smogiem, wymianę pieców.
Czy te projekty będą kontynuowane?
Mimo trudności spowodowanych pandemią na ten cel środków nie zabraknie. Wszystkie nasze projekty związane
z szeroko pojętą ochroną środowiska będę kontynuowane
w pełnym zakresie. Chodzi o trzy projekty realizowane wyłącznie z budżetu miasta, czyli dopłaty na wymianę starych pieców
na nowoczesne systemy grzewcze, dopłaty dla osób, które
w związku z wymianą źródła ogrzewania ponoszą wyższe koszty ogrzewania oraz program „Łap deszczówkę”, czyli dopłaty do
systemów wykorzystujących wody opadowe. Zachęcam gorąco
do skorzystanie z tej możliwości, ponieważ te wszystkie działania mają korzystny wpływ na zdrowie naszej lokalnej społeczności. W przypadku wymiany pieców przypominam ich posiadaczom, że w naszym województwie obowiązuje tzw. uchwała
antysmogowa przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Reguluje ona także kwestie związane z zakupem kotłów. Zgodnie z nią obecnie w domach montowane mogą być
tylko takie kotły, które zapewniają możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Ponadto nie mogą
one posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania. Natomiast, jeżeli chodzi o kotły, które nie spełniają
wymagań „antysmogowych”, a zostały zainstalowane w domach przed wejściem w życie tej uchwały, wkrótce będą podlegały obowiązkowej wymianie. Te bezklasowe do końca grudnia 2023 roku, a kotły III i IV klasy do 2028 r. Aby mieć pełną
wiedzę na temat źródeł ogrzewania rząd uruchomił właśnie
prace nad stworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, do której właściciele nieruchomości będą zobowiązani
pod groźbą grzywny złożyć obowiązkowe deklaracje dotyczącej
źródeł energii w budynkach: domach jednorodzinnych
i wielorodzinnych, lokalach usługowych, budynkach publicznych, biurach, magazynach, hotelach, budynkach gospodarczych, kościołach, szpitalach itp. Zbieranie danych ma zakończyć się w 2023 r. Natomiast, jeśli chodzi o dopłaty do zakupu
opału dla osób, które wymieniły stare piece na nowoczesne, od
grudnia 2020 r. kryterium dochodowe, poniżej którego można
starać się o pomoc zostało podniesione. Aktualnie wynosi ono
dla osoby samotnie gospodarującej 2.804 zł, a na osobę w rodzinie 2.112 zł. Zgodnie z przyjętym w maju ubiegłego roku
Programem Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata
2020-2023 uruchomiliśmy monitoring stężenia zanieczyszczeń
w powietrzu, a w planach jest opracowanie mapy zagrożeń
oraz montaż tablicy informującej o aktualnym stanie powietrza.

SAMORZĄD

Z Andrzejem Balcerkiem Burmistrzem Miasta
Puszczykowa rozmawiał Bogdan Lewicki

►W naszym kraju rozpoczęły się szczepienia przeciwko
COVID. Czy Urząd Miejski i puszczykowski samorząd są
w jakikolwiek sposób włączone w te rządowe działania?
Samorządy zostały zobowiązane przez wojewodów do wsparcia akcji szczepienia, które to wsparcie znacznie wykracza poza
pomoc w kampanii informacyjnej. W dniu 12. stycznia samorządy otrzymały wytyczne dla gmin ws. organizacji transportu na
szczepienia pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień. Ponad to gminy mają
utworzyć wyodrębnioną linię telefoniczną dla mieszkańców,
informującą o możliwościach i zasadach uzyskania transportu
na szczepienie.
Ponieważ sytuacja zmienia się dynamicznie proszę śledzić naszą stronę internetową www.puszczykowo.pl i profil miasta na
Facebooku. Tam znajdziecie Państwo najbardziej aktualne wiadomości.
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UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS 24. SESJI rady miasta puszczY kowa PRZEPROWaDZoNEJ 22 XII 2020 R.

Uchwała Nr 224/20/VIII
w sprawie: Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
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koholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 130/19/VIII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2020.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 41 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz.
2277 ze zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu
należy do zadań własnych gminy.
Realizacja powyższego zadania prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego
corocznie przez radę gminy.
Art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz.U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.) stanowi, że realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest prowadzona w postaci uchwalanego przez radę
gminy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącego część
strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Uchwała Nr 225/20/VIII
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020
Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019
r.
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta
Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII
z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 15 stycznia 2020 r. poz. 570)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem
o kwotę 1.790.456 zł do kwoty
61.986.045,95 zł, w tym:
a) zwiększa się dochody bieżące
o kwotę 109.533 zł do kwoty
55.050.088,31 zł,
b) zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę 1.680.923 zł do kwoty
6.935.957,64 zł;
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem
o kwotę 1.790.456 zł do kwoty
66.311.045,95 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 109.533 zł do kwoty 51.015.286,95 zł;
b) zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę 1.680.923 zł do kwoty
15.295.759 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020
nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.
pozostaje bez zmian.
Uzasadnienie:
Dochody
Wprowadzono dochody w kwocie
1.680.923 zł w związku z otrzymaniem
dofinansowania z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
Zwiększono subwencję w części
oświatowej o kwotę 58.000 zł,
Wprowadzono dochody z rezerwy
subwencji ogólnej w kwocie 51.533 zł.
Wydatki
W dziale 600 zwiększono wydatki na
program budowy dróg o kwotę 1.680.923
zł.
W dziale 801 wprowadzono wydatki
bieżące w kwocie 109.533 zł.
Uchwała Nr 226/20/VIII
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028.
§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę
Finansową Miasta Puszczykowa na lata
2021-2028, zgodnie z załącznikiem
nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć
planowanych do realizacji w latach 20212025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały.
§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do
uchwały;
2) z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy;
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3) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację
przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, w związku ze zmianami
w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile
zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
dla każdego roku objętego wieloletnią
prognozą finansową.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta
do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.
1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.
Uzasadnienie: Dokonano zmian wynikających z autopoprawki do projektu
uchwały budżetowej oraz ze zwiększenia
zadłużenia o kwotę 3.000.000 zł dokonanego w 2020 r., w tym:
1) zwiększono dochody o kwotę
3.300.000 zł, w tym o kwotę 15.530 zł pozostałe dochody bieżące i o kwotę
3.284.470 zł dochody majątkowe z dotacji
i środków na inwestycje;
2) zwiększono wydatki o kwotę
3.300.000 zł, w tym wydatki majątkowe
o kwotę 3.130.000 zł i wydatki bieżące
o kwotę 170.000 zł,
3) zmniejszono wydatki majątkowe
w roku 2024 o kwotę 1.000.000 zł oraz
w roku 2027 o kwotę 2.000.000 zł;
4) dokonano zmian limitów wydatków
na przedsięwzięcia w 2021 r. (zgodnie
z autopoprawką do projektu uchwały budżetowej),
5) dokonano zwiększenia dochodów
i wydatków majątkowych w zakresie zadań finansowanych z budżetu UE (zgodnie z autopoprawką do projektu uchwały
budżetowej).

6) zwiększono wydatki na obsługę
długu: w latach 2021-2024 o kwotę
40.000 zł rocznie, w latach 2025-2027
o kwotę 25.000 zł rocznie;
7) zwiększono rozchody budżetu:
w roku 2024 o kwotę 1.000.000 zł oraz
w roku 2027 o kwotę 2.000.000 zł;
8) zwiększono kwotę długu: w latach
2021-2023 o kwotę 3.000.000 zł, w latach
2024-2026 o kwotę 2.000.000 zł;
9) dokonano korekty wynagrodzeń do
wysokości wynikającej z projektu uchwały
budżetowej.
Uchwała Nr 227/20/VIII
Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na rok 2021
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta w wysokości
57.900.000 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.
1, obejmują:
1) dochody bieżące w wysokości
54.206.162 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości
3.693.838 zł.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatkó w b u d że t u M i a s t a w w y s o ko ś c i
59.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 2.
Wydatki, o których mowa w ust. 1,
obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości
50.660.000 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości
8.940.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
Ustala się deficyt budżetu Miasta
w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków, jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżą-

cym budżetu, wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- w wysokości 19.077 zł;
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych
ustawach oraz wynikających z rozliczenia
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w wysokości 1.680.923 zł.”.
§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w wysokości
10.305.843 zł.
§ 6. W planie dochodów i wydatków
budżetu Miasta wyodrębnia się dochody
i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.293.000 zł.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów
budżetu Miasta w wysokości 3.758.000 zł.
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8.750.000 zł, w tym na
pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

SAMORZĄD
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Uchwała Nr 223/20/VIII
w sprawie: uchwalenia Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.
§ 1. Uchwala się Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2021-2026 w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 84/11/VI
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 lipca
2011 r. w sprawie: uchwalenia Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2011–2020.
Uzasadnienie: Art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 218 ze zm.) nałożył na gminy jako
zadanie własne obowiązek stworzenia
gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie między innymi poprzez:
opracowanie i realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie.
Program określa kierunki działań,
wskazuje zadania pomocowe kierowane
do poszczególnych członków rodzin,
w których przemoc występuje oraz proponuje działania zwiększające kompetencje i profesjonalizm osób udzielających
pomocy.
Program uwzględnia problemy różnych grup społecznych doznających przemocy w rodzinie oraz odpowiada na istniejące potrzeby wskazywane przez społeczności lokalne, a także wyznacza zadania, które należy bezwzględnie podjąć,
np. dotyczące ochrony praw osób najsłabszych, w szczególności dzieci.
Realizacja zadań zawartych w Programie pozwoli na systemowe podejście do
problemu przemocy w rodzinie oraz skuteczne podejmowanie działań kierowanych do rodzin, w których ten problem
występuje.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

SESJA W STYCZNIU
Informujemy, że 25. sesja Rady Miasta Puszczykowa, odbędzie się 26.01.2021 r. o godz. 17.00. W związku z trwającym zagrożeniem zarażenia koronawirusem, sesja odbędzie się zdalnie, w systemie on-line. Zachęcamy do pozostania w domu
i śledzenia transmisji z obrad w internecie, która będzie dostępna pod adresem: http:www.puszczykowo.pl/sesja.
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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grudniowe posiedzenia komisji rady miasta
7 grudnia 2020
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
1. Zaopiniowanie poprawek zgłoszonych do projektu budżetu na 2021 r.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu na
2021 r.
15 grudnia 2020
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Koncepcja zagospodarowania rynku
w Puszczykowie.
2. Ścieżki i drogi rowerowe w Puszczykowie – dyskusja.
3. Przedstawienie planów związanych
z turystyką w mieście – plany na 2021 rok:

– wydatkowanie funduszy z budżetu
miasta Puszczykowa na 2021 rok,
– szlaki piesze: Perły Architektury Puszczykowa i Letniska Puszczykowo.
4. Przedstawienie projektów do Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego
na 2020 rok.
5. Ferie zimowe w Puszczykowie - informacje.
21 grudnia 2020
Komisja opiniująca wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych
1. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie
tytułu honorowego śp. Zbigniewowi
Gorzelannemu.

Komisja Spraw Społecznych
1. Omówienie Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
2. Zaopiniowanie Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata
2021-2026.
3. Dyskusja na temat przeciwdziałania
zanieczyszczaniu powietrza w Puszczykowie. Program wymiany pieców - sprawozdanie.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok
Nazwa zadania

Plan w zł
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe

Pomoc finansowa na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja
Wykonanie dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych
w ciągu drogi powiatowej nr 2490P - ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną
ul. J.I. Kraszewskiego

50 000
150 000

Drogi publiczne gminne
Program budowy i modernizacji dróg, chodników parkingów i kanalizacji deszczowej na terenie Miasta,
w tym: budowa ul.: Tenisowej (etap I), Kosynierów Miłosławskich (brakujący odcinek), Zalesie; Prusa,
Wspólna, Tulipanowa, modernizacja ul. Leśnej; przebudowa linii energetycznej na ul. Szpitalnej (usunięcie
kolizji); wykonanie dokumentacji projektowych; wykup gruntów

7 000 000

Pozostała działalność
Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą

18 450

Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

ruszYŁ mały ZUS

SAMORZĄD

dochody budżetu Miasta
Puszczykowa, w tym:
dochody
majątkowe - 3.693.838 zł

20 000

Administracja publiczna
informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa
US w Wielkopolsce – Natomiast przedsiębiorcy, którzy korzystali z małego ZUS plus w 2020 r. i nadal spełniają warunki do
ulgi w 2021 r. nie muszą ponownie zgłaszać się do małego ZUS.
Dodatkowo każdy korzystający z małego ZUS plus
w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za styczeń
2021 r. do 10 lub 15 lutego lub za pierwszy miesiąc, w którym
wznowił lub rozpoczął na nowo działalność prowadzoną
w 2020 r., również w terminie do 10 albo 15 dnia następnego
miesiąca, z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
Kwota składek przy małym ZUS plus zależy od dochodu.
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest
połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego
z działalności w poprzednim roku. Podstawa wymiaru składek
musi się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego, a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 840 a 3155,40 zł w 2021 r.).

wydatki budżetu Miasta
Puszczykowa, w tym:
wydatki
majątkowe - 8.940.000 zł

Urząd Miejski
E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Puszczykowa - zwiększenie dostępności mieszkańców do
e-usług

150 000

Pozostała działalność
Zakup i montaż nośników reklamowych typu Rollposter

60 000

Publiczny Internet w Mieście Puszczykowo

74 000

SAMORZĄD

O

d początku 2021 r. przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do
małego ZUS plus, który uprawnia ich do płacenia niższych
składek na ubezpieczenie społeczne. Z ulgi skorzystają tylko ci
przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą
w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.
Mały ZUS plus skierowany jest do przedsiębiorców, których
przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył
120 tys. zł. Co ważne, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z małego ZUS plus można
skorzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich
60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na
ubezpieczenia społeczne, zatem składkę zdrowotną przedsiębiorcy opłacają w pełnej wysokości.
Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z małego ZUS plus,
powinni zgłosić się do ulgi najpóźniej do 1 lutego br. W tym
celu, należy złożyć w ZUS odpowiednie dokumenty, tj. ZUS
ZWUA - wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczeń
z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92 -

Modernizacja/budowa budynków komunalnych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Pozostała działalność
Rozbudowa monitoringu miejskiego

100 000
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

390 000
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

Modernizacja/zakup środków trwałych SP1

40 000

Rozbudowa systemu monitoringu SP2

26 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych

10 000

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Budowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji

30 000

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego
na proekologiczne)

250 000

Oświetlenie ulic, placów i dróg
1. Program budowy i modernizacji oświetlenia ulic, placów i parkingów, w tym:
1) budowa oświetlenia na ul. Myśliwskiej;
2) modernizacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Spółki Enea;
3) wykonanie dokumentacji technicznej.
2. Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Miasta

dochody
bieżące - 54.206.162 zł

razem 57 900 000 zł
6

Kultura fizyczna

wydatki
bieżące - 50.660.000 zł

razem 59 600 000 zł
ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2021

466 550

Obiekty Sportowe
Dokumentacja projektowa szatni przy ul. Kościelnej

Razem
ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2021

105 000

8 940 000
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Mieszkańcy wybrali projekt
w ramach V edycji PBO na 2021 r

defibrylatory AED już mogą uratować życie

Statystyki wyglądały następująco, w sumie oddano 1162
głosy. Za pośrednictwem strony internetowej zagłosowało
1137 osób, a tradycyjnie na papierze 25.
Należy podkreślić, ze nowością w tej edycji były projekty
zielone, które cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców.
lp.

Nazwa projektu

Liczba
głosów

PROJEKTY MIEJSKIE
1

„sport-edukacja-integracja”
wielofunkcyjny teren przy ul. Libelta

511

2

Budowa Skateparku

302

3

Naturalny plac zabaw
wraz z infrastrukturą

271

4

Zorientowane Puszczykowo

78

PROJEKTY ZIELONE
1

Skończmy ze smogiem w Puszczykowie!

837

2

Serce Puszczy

325

SAMORZĄD

Wnioskodawcami projektu miejskiego pn. „sport-edukacjaintegracja” wielofunkcyjny teren przy ul. Libelta, byli przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2. Projekt dotyczy zagospodarowania terenu przy ul. Libelta – wokół boisk, kortów i placu
zabaw. Ma na celu wzbogacenie oferty istniejącego już na tym
obszarze kompleksu sportowo-rekreacyjnego po to, by puszczykowianie jeszcze chętniej z niego korzystali. W ramach projektu powstaną: sala w zieleni oraz ścianka tenisowa.
Sala w zieleni - miejsce to będzie służyć mieszkańcom, jako
strefa dedykowana do relaksu i spotkań towarzyskich. Realizacja projektu umożliwi prowadzenie warsztatów, spotkań, szkoleń tematycznych oraz wykładów poza budynkami. Teren ten
ma szansę stać się miejscem integrującym mieszkańców i zachęcającym do wspólnego spędzania czasu (główne zadania:
montaż elementów małej architektury w tym: stołów i ławek
oraz nasadzenia zieleni).
Natomiast powstanie nowej ścianki tenisowej umożliwi
trenowanie tenisa ziemnego wszystkim zainteresowanym
mieszkańcom Puszczykowa bez konieczności płacenia za kort
i trenera (główne zadania: montaż parabolicznej ścianki do trenowania tenisa, odświeżenie płyty boiska asfaltowego).
Zielone projekty
Projekt zielony, „Skończmy ze smogiem w Puszczykowie!”,
to inicjatywa mieszkańców, którzy chcą rozwiązać problem zanieczyszczonego powietrza w Puszczykowie. Smog stał się jedną z najczęstszych nienaturalnych przyczyn śmierci Polaków.
Wg danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku z powodu
zanieczyszczenia powietrza w Polsce traci życie prawie 46 000
osób. W przeliczeniu na Puszczykowo to 12 niepotrzebnych
zgonów rocznie!
Pomimo prowadzonej sukcesywnie akcji wymiany starych
pieców dofinansowywanej z budżetu Puszczykowa, w dalszym
ciągu jest wiele domów, z których kominów unosi się trujący
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dym. Jedna osoba spalająca w swoim piecu odpady, lekceważąca zdrowie swoje i swoich sąsiadów, może spowodować, że
na wielu okolicznych posesjach stężenie pyłów zawieszonych
przekracza wielokrotnie poziom alarmowy i nie pozwala na
otwieranie okien!
W tym samym czasie czujniki Syngeos zainstalowane w pięciu punktach naszego miasta mogą nie wskazywać niczego groźnego, ponieważ tak zwana niska emisja charakteryzuje się lokalnym występowaniem, zwłaszcza przy bezwietrznej pogodzie.
W miejscach odległych od siebie o 100-200 m mogą panować
zupełnie różne stężenia pyłów zawieszonych. Wnioskodawca
podaje, iż w dniu 25.11.2020, ogrodowy czujnik pokazuje stężenie pyłu PM 2,5 386 µg/m³, co stanowi 1900%(!) stężenia dopuszczalnego dla tego pyłu (od tego roku 20 µg/m³). W tym samym czasie najbliższy czujnik Syngeos w SP nr 2 pokazuje 101
µg/m³. Takie sytuacje w sezonie grzewczym występują notorycznie w wielu miejscach w Puszczykowie. Rozwiązaniem tego projektu jest zakup drona analizującego skład spalin wydostających
się z kominów, co pozwoli na określenie rodzaju spalanego paliwa stałego. Operatorami dronów są zwykle odpowiednio przeszkoleni Strażnicy Miejscy, którzy na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych - drona mogą wystawić mandat trucicielowi
lub zgłosić go do sądu wniosek o ukaranie.
Zwycięski projekt ma na celu eliminację spalania odpadów
i paliw o niskiej jakości, nieodpowiadającej normom, a przez to
– poprawę zdrowia i jakości życia mieszkańców Puszczykowa.
Przypomnijmy, iż w bieżącym roku mieszkańcy naszego Miasta po raz piąty już mogli zgłosić swoje propozycje zadań do realizacji, które w ich przekonaniu, najbardziej odpowiadają potrzebom lokalnym. Propozycje zadań, które przeszły analizę
merytoryczną, m.in. co do możliwości ich realizacji w zgodzie
z prawem i w ciągu jednego roku budżetowego, zostały poddane pod głosowanie, które trwało 14 dni, od 28 grudnia 2020 r.
do 10 stycznia 2021 r. Głosowanie odbywało się w formie papierowej i elektronicznej. Każdy mieszkaniec mógł zagłosować na
dwa projekty. W piątej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mieli do rozdysponowania w sumie 250 tys. złotych. Na
projekty miejskie 170 tys. zł, a na projekty zielone 80 tys. zł.
Zwycięskie zadania zostaną zrealizowane w nadchodzącym
roku w pełnym zakresie. W taki o to sposób, mieszkańcy Puszczykowa mogli bezpośrednio wpływać na to, jak zostaną wydane środki z budżetu Miasta.

Katarzyna Śronek-Nowak
referat promocji, kultury i turystyki
ECHO PUSZCZYKOWA - styczeń 2021

W

Puszczykowie zamontowano 10 ogólnodostępnych defibrylatorów AED z akcesoriami. Urządzenia, które mogą
uratować życie zakupiono w ramach Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. To właśnie ten projekt złożony przez
OSP pod nazwą „Ratuj życie z Automatycznym Defibrylatorem
Zewnętrznym (AED)” uzyskał w poprzedniej edycji PBO 882
głosy i zwyciężył. Drugą część projektu stanowił zakup dodatkowego wyposażenia dla puszczykowskiej jednostki OSP.
Defibrylatory AED, to urządzenia umożliwiające poprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia. Najważniejsze jest to,
że może poprowadzić ją przygodny ratownik, nie mający w tym
kierunku żadnego przeszkolenia. Obsługa sprowadza się do
uruchomienia i wykonywania poleceń głosowych w języku polskim „wypowiadanych” przez defibrylator. Aparat po przyklejeniu elektrod na klatce piersiowej poszkodowanego przeprowadza skuteczną analizę pracy serca i w sytuacji wymagającej
interwencji, umożliwia osobie udzielającej pomocy wykonanie
bezpiecznej defibrylacji. W ramach zadania dostarczono defibrylator szkoleniowy (na zdjęciu obok).
Przy każdym urządzeniu znajduje się zestaw pierwszej pomocy (rękawiczki ochronne, maseczka do sztucznego oddychania, nożyczki, jednorazowa maszynka umożliwiająca przeprowadzenie golenia, materiał skutecznie chłonący wilgoć umożliwiający osuszenie mokrej klatki piersiowej poszkodowanego,
stosowane przed przyklejeniem elektrody.
Defibrylatory są umieszczone w specjalnych szafkach oznaczonych piktogramami z instrukcją postępowania w nagłych
przypadkach oraz logo AED. Dodatkowo wokół każdej lokalizacji (patrz mapka poniżej) znajdują się znaki wskazujące miejsce
ich zamontowania.
Druga część PBO 2020 to doposażenie strażaków-ochotni–

ków w taki sprzęt jak: nożyco-rozpieracz akumulatorowy wraz
z osprzętem do ratownictwa technicznego (używany najczęściej do rozcinania pokiereszowanych w wypadkach karoserii
samochodowych i uwalniania ludzi zakleszczonych w rozbitych
pojazdach), 18 kompletów ubrań ochronnych oraz 18 hełmów
strażackich wraz z wyposażeniem.
Całość zamówienia zamknęła się kwotą ok. 255 tys. zł,
z czego ponad 124 tys. zł kosztowały defibrylatory AED, a niemal 130 tys. zł dodatkowy sprzęt.

SAMORZĄD

W

piątej edycji puszczykowskiego budżetu obywatelskiego, zwyciężył projekt miejski pn. „Sport-edukacja-integracja” wielofunkcyjny teren przy ul. Libelta oraz projekt zielony pn. „Skończmy ze
smogiem w Puszczykowie!”.

red.

komiks kontra smog

J

uż tylko niespełna 3 lata pozostały na wymianę bezklasowych kotłów na paliwa stałe. Zgodnie z uchwałą Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia
18 grudnia 2017 roku, takie kotły będą mogły być używane
tylko do 31 grudnia 2023 r. Jest to oczywiście spowodowane
niespełnianiem norm emisyjnych przez takie piece, tzn. dużą
ilością uwalnianych pyłów do atmosfery, przyczyniających się
do produkcji smogu i bardzo szkodliwych dla naszego zdrowia.
Miasto Puszczykowo już od kilku lata stara się zwrócić uwagę mieszkańców na ten problem, jak również informuje o możliwościach uzyskania dotacji na wymianę takich pieców. Niestety nadal wiele osób nie wie, że może skorzystać z pomocy finansowej, ale co gorsza – nie zdaje sobie sprawy, jak szkodliwe
dla własnego zdrowia jest palenie w kotłach bezklasowych.
Dlatego w tym roku przygotowany został komiks edukacyjny,
który w atrakcyjnej formie przybliży tematykę smogu przede
wszystkim dzieciom i młodzieży. To właśnie młode osoby potrafią wywrzeć największy wpływ na swoich rodziców czy
dziadków, a przecież problem zanieczyszczonego powietrza
dotyczy również ich zdrowia i przyszłości!
Pomóżmy sobie nawzajem – pokażmy komiks rodzicom,
dziadkom, sąsiadowi. Informujmy, że nadal jest czas, aby skorzystać z dotacji, zarówno z Urzędu Miejskiego, jak i z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Co ważne, obie te formy
pomocy można ze sobą łączyć!
Kontakt w sprawie dotacji miejskiej: (61) 898 37 06
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Kontakt w sprawie programu Czyste Powietrze:
tel. 698-900-835.
Dofinansowanie można otrzymać również z Powiatu
Poznańskiego, wnioski można składać od 8 do 28 lutego br.

Anna Polaszczyk/EkoInfo
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Z Tomaszem Potockim, przewodniczącym Rady
Miasta Puszczykowa rozmawiał Bogdan Lewicki
►Rok 2020 za nami, rok który wymyka się chyba jednoznacznym ocenom?
Covid-19, pandemia, lockdown, w Polsce prawie 1,5 miliona chorych, ponad 31.000 zmarłych. 31 tysięcy czyli trzykrotnie
więcej ludzi niż mieszka w Puszczykowie! Na pierwszy rzut oka
ocena może być tylko ujemna. I w aspekcie zdrowotnym,
z pewnością taka jest, ale są na szczęście aspekty, które napawają nadzieją, które poprawiają bilans 2020 roku. Budząca się
solidarność międzyludzka, jak choćby akcja „Obiad dla medyka”, „Wspieraj Seniora”czy zbiórki rzeczowe i finansowe dla
szpitali, akcje pomocy dla ludzi starszych i samotnych, każdy
z nas na pewno może podać i inne przykłady.

SAMORZĄD

► Ale z drugiej strony zamknięcie nas w domach, ograniczenie bezpośrednich kontaktów, spotkań i to zarówno
prywatnych, jak i służbowych.
To prawda, na szczęście mamy coś, co nazywa się „Internet”. Możemy uczyć się i pracować zdalnie, co nie jest rozwiązaniem idealnym, ale daje nam choć namiastkę normalności.
► Taką namiastką normalności była w samorządzie organizacja zdalnych posiedzeń Rady Miasta.
Sesje i komisje online pozwoliły utrzymać ciągłość pracy
Rady. Jasne, że wszyscy tęsknimy już za tradycyjnymi spotkaniami, za możliwością bezpośredniej rozmowy i dyskusji, ale na
to jeszcze trochę musimy zaczekać. Tak jak i na obecność publiczności, ale przypominam, że nawet w posiedzeniach zdalnych mieszkańcy mogą uczestniczyć, wystarczy zgłosić chęć
w Biurze Rady i zainteresowany otrzyma na godzinę przed spotkaniem odpowiedni link.
► Ktoś może pomyśleć, że łatwiej jest organizować pracę
zdalną Rady…
Powiedziałbym, że jest dokładnie odwrotnie. Jako przewodniczący staram się mieć kontakt z burmistrzem oraz
wszystkimi referatami UM dla usprawnienia komunikacji pomiędzy Radą a Urzędem, co jest zawsze ważne, ale w czasach
ograniczeń wywołanych przez pandemię w szczególności. Także radni, jak wszyscy mieszkańcy, proszeni są o wizyty w magistracie tylko w sprawach naprawdę ważnych. Przykładem
mogą być posiedzenia Komisji Rewizyjnej, dla której jednym
z zadań jest bieżąca kontrola dokumentów, także finansowych.
Nie da się tego robić zdalnie i wizytę radnych trzeba przygotować także pod względem sanitarno-epidemiologicznym.
► Wróćmy do podsumowania 2020 roku. Na pewno są
sprawy, których nie udało się Radzie załatwić.
Może ktoś poczuje się zaskoczony, ale bardzo mi żal, że nie
udało się przeprowadzić wyborów do Młodzieżowej Rady Puszczykowa. Gdyby nie pandemia z pewnością młodzi Puszczykowianie po wielu już latach mieliby swoją reprezentację w samorządzie. Cóż, co się odwlecze, to nie uciecze i jak tylko pandemia
minie do takich wyborów dojdzie. Drugą sprawą jest konieczność zawieszenia comiesięcznych spotkań radnych z mieszkańcami, które organizowaliśmy w Bibliotece Miejskiej. Mam nadzieję, że uda nam się jak najszybciej powrócić do tej tradycji.
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Jako Miasto Puszczykowo chcieliśmy też godnie uczcić
30-lecie odrodzonego samorządu w Polsce. Postaramy się
to nadrobić, bo warto przypominać, że reforma samorządowa jest jedną z najlepszych jakie wprowadzono w Polsce po
1989 roku.
► Z czego radni mogą być według Pana zadowoleni?
Udało się nam wręczyć Nagrody Rady Miasta Puszczykowa
dla uczniów szczególnie uzdolnionych za 2019 rok (patrz strony
12-17). Jasne, że chcielibyśmy wręczać je na specjalnej gali albo
na scenie w czasie Dni Puszczykowa, ale najważniejsze jest przecież pokazanie dumy z sukcesów naszych najmłodszych mieszkańców. Tak na marginesie, oczywiście nasuwa się pytanie,
co będzie z nagrodami za rok 2020, kiedy nie odbywają się właściwie wydarzenia i konkursy edukacyjne, artystyczne, kulturalne czy sportowe. Zresztą, cały stan edukacji po okresie nauczania zdalnego też budzi niepewność i obawy, ale to temat na
osobną rozmowę.
Powodem do zadowolenia może być to, jak rozwija się Puszczykowski Budżet Obywatelski. Wyraźnie widać, że to była trafiona inicjatywa. Swoje propozycje zgłaszają społecznicy, ale
także działające w Puszczykowie organizacje pozarządowe.
Wydaje mi się, że z roku na rok zgłaszanych jest nie tylko coraz
więcej pomysłów, ale także te najlepsze zbierają wiele głosów,
a zwycięskie projekty, na przykład harcówka czy defibrylatory,
służyć będą wiele lat. Sądzę, że w tegorocznym PBO duże poparcie zyskają także eko-pomysły zgłaszane w Zielonym PBO.
Powodem do zadowolenia są rosnące nakłady na działania
proekologiczne. Myślę o kontynuacji programu dofinansowania
do wymiany przestarzałych pieców węglowych, czyli tzw. kopciuchów i przyjęcie „Lokalnego Programu Osłonowego dla
mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone
koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania
węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami
grzewczymi”, czyli prościej mówiąc dopłaty do rachunków za gaz
dla potrzebujących. Warto też przypomnieć, że to w 2020 roku
zakończyła się realizacja programu „Odnawialne źródła energii
dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”.
Myślę, że nie tylko radni, ale i wszyscy puszczykowianie
mogą być dumni z tego, że Puszczykowo w ostatnich latach,
a więc także w 2020 roku, zajmuje czołowe lokaty w ogólnopolskich rankingach oceniających rozwój miast. Jest to możliwe
dzięki, często niedocenianej pracy puszczykowskich urzędników, burmistrza, radnych, ale także aktywistów społecznych
i organizacji pozarządowych.

N

ulice Kosynierów Miłosławskich
i tenisowa czekają na wykonawców

a 27 stycznia zaplanowano otwarcie ofert w przetargu na
budowy: fragmentu ul. Kosynierów Miłosławskich i ulicy
Tenisowej.
Ul. Kosynierów Miłosławskich będzie budowana na odcinku
od ul. 3 Maja do ul. Śląskiej o łącznej długości blisko 90 m.
W zakres prac wchodzi także wykonanie studzienek ściekowych.
Po zakończeniu robót, na omawianym odcinku ul. Kosynierów
zyska nawierzchnię wraz z chodnikami z kostki betonowej.

red.

przetarg na utrzymanie zieleni na terenie miasta

D

o 19 stycznia br. mogą składać swoje oferty firmy zainteresowane utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie Puszczykowa. W ramach zadania firma wyłoniona w procedurze
przetargowej będzie w roku 2021 wykonywała prace związane
z całoroczną pielęgnacją i utrzymaniem, urządzaniem, podlewaniem zieleni miejskiej. Do obowiązków firmy, która złoży
najkorzystniejszą ofertę będzie należało utrzymanie i pielęgnacja trawników (w tym ich koszenie), klombów, żywopłotów,
krzewów, zieleni na Zielonym Rynku i Rynku oraz na terenie
Urzędu Miejskiego. Zakres prac obejmuje także przycinanie
gałęzi drzew i krzewów w ciągach dróg, chodników i ścieżek
rowerowych ograniczających widoczność oraz przysłaniających
znaki drogowe i tablice informacyjne. W tym roku po raz pierwszy w zakres zadań wchodzi utrzymanie zieleni na terenie Zakola Warty.
Dodatkowo w ramach tej samej umowy planowane jest
obsadzenie zielenią skweru przy ul. Piaskowej.

red.

► Społecznicy często stają w opozycji do władz.
Raz krytykują nasze – Rady i Burmistrza – pomysły, innym
razem są zadowoleni. Czasami protestują, a czasami wspólnie
z nami wprowadzają w życie jakieś rozwiązania. Świat nie jest
czarno-biały i na szczęście nadal możemy się różnić w sposobie patrzenia na niego. Ważne, byśmy nie przekraczali pewnych granic, nazwę je kindersztubą, albo dobrym smakiem.
I dotyczy to nie tylko relacji mieszkańcy – samorząd. Te same
zasady powinny obwiązywać każdego z nas we wszystkich
możliwych sytuacjach - w pracy, w domu, na ulicy. Jestem
przekonany, że 2021 rok będzie tym, w którym uda nam się
zrobić w tym kierunku kolejny krok, czego puszczykowianom
i sobie życzę.
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Druga część zamówienia obejmuje wykonanie robót bu–
dowlanych, pierwszego etapu budowy ulicy Tenisowej o długości ok. 223 m wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości ok. 230 m i oświetlenia ulicznego.
Po zakończeniu prac ul. Tenisowa będzie miała nawierzchnię wykonaną z betonowej kostki brukowej.
Prywatne ogrodzenia, bramy, furtki, itp. zlokalizowane
w pasie drogi zostaną przestawione przez właścicieli posesji.

INWESTYCJE

2020 – rok trudny do oceny

Nowe lampy na ul. NArcyzowej i dębowej
Ul. Narcyzowa zyskała nowe oświetlenie. W ramach tej
inwestycji postawiono tam 7 słupów z nowoczesnymi lampami oraz zdemontowano 3 słupy oświetleniowe, które
były własnością Miasta. Lampy, stanowiące własność szpitala, pozostały na miejscu. Wykonawcą prac była firma SEM
z Łęczycy. Natomiast zgodnie z przetargiem na ul. Dębowej
zamontowano 10 słupów oświetleniowych z nowoczesnymi oprawami LED. Te prace wykonała firma Magelektro.
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NAGRODY RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

grudnia 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Puszczykowie szczególnie uzdolnieni uczniowie
odebrali nagrody Rady Miasta Puszczykowa.
W związku z trwającą pandemią koronawirusa, w tym roku
nie można było zorganizować uroczystej gali wręczenia nagród, jak miało to miejsce w latach poprzednich. Nasi młodzi
utalentowani mieszkańcy odebrali je indywidualnie z rąk burmistrza Andrzeja Balcerka, przewodniczącego Rady Miasta
Tomasza Potockiego oraz przewodniczącego Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu Macieja Krzyżańskiego. O oprawę fotograficzną zatroszczyła się radna Alfreda Brączkowska. Wszystkie zdjęcia z uroczystości można obejrzeć po zeskanowaniu dołączonego obok kodu QR lub wchodząc na stronę: www.puszczykowo.pl w zakładce aktualności.
Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów,
których zainteresowania wykraczają poza programy szkolne,
i którzy wykazują się znaczącymi osiągnięciami w nauce, sporcie, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej oraz wydarzeniach promujących Puszczykowo. W ubiegłym roku Rada Miasta Puszczykowa nagrodziła 57 młodych i utalentowanych ludzi, którzy poprzez swoją pracę rozsławiają nasze miasto
w naszym kraju i poza jego granicami.

red.

NAgrody 150 zł
Zuzanna Adamska – z drużyną zajęła 9. m-ce w finale ogólnopolskim Międzynarodowego Konkursu Odyseja Umysłu
2020.
Wiktoria Bajer – zajęła 3. m-ce w Ogólnopolskim Turnieju
Tanecznym United Dance Arena.
Julia Cragg – laureatka (3. m-ce) Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego Języka Angielskiego PINGWIN 2019. Średnia ocen 5,92.
Zofia Dudzińska – z drużyną zajęła 9. m-ce w finale ogólnopolskim Międzynarodowego Konkursu Odyseja Umysłu 2020.
Wzięła udział w Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.
Antoni Forycki – finalista etapu centralnego XLIII Olimpiady Języka Francuskiego.
Radosław Herezo – uzyskał Srebrną Odznakę Jeździecką
Polskiego Związku Jeździeckiego. Z powodu pandemii nie
uczestniczył w zawodach, ale dużo trenuje i bardzo aktywnie
działa jako wolontariusz na rzecz zwierząt, pracując w stajni.
Średnia ocen 5,64.
Oskar Jakubczak – z drużyną zajął 9. m-ce w finale ogólnopolskim Międzynarodowego Konkursu Odyseja Umysłu
2020.
Oliwier Jankowski – judoka, zajął 3. m-ce w zawodach
Invictus Cup w Dopiewie (brazylijskie jiu-jitsu).
Paweł Kędzierski – piłkarz. Zawodnik Akademii Reissa, reprezentant swojego rocznika (wyłoniony spośród 1000 chłopców z Wielkopolski). Z drużyną zajął 1. miejsca w turniejach
o Puchar Prezydenta Miasta Gniezna, Podkowa Racot Cup;
2. m-ce w turnieju o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla.
W roku szkolnym 2019/20 uzyskał „świadectwo z paskiem”.
Jakub Kiciński – finalista IV edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej (z powodu COVID nie przeprowadzono trzeciego etapu, dlatego nie ma laureatów, tylko 25 finalistów). Śr. egzaminów maturalnych ponad 85%.
Ksawery Kłonkowski – zajął 8. m-ce w Ogólnopolskim
Konkursie Weltsprachen Kinder.
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kliknij,
by obejrzeć
zdjęcia z galerii
Mateusz Kubacki – z drużyną zajął 9. m-ce w finale ogólnopolskim Międzynarodowego Konkursu Odyseja Umysłu 2020.
Dawid Kulczyński – judoka. Zajął 2. m-ce w zawodach międzyklubowych w Pobiedziskach i Poznaniu.
Jakub Kulczyński – uprawia brazylijskie jiu-jitsu. Zajął
2. m-ce w zawodach Invictus Cup w Dopiewie.
Gabriela Łajtar – z drużyną zajęła 9. m-ce w finale ogólnopolskim Międzynarodowego Konkursu Odyseja Umysłu 2020.
Stanisław Mikołajczyk – z drużyną zajął 9. m-ce w finale ogólnopolskim Międzynarodowego Konkursu Odyseja Umysłu 2020.
Paweł Myślicki – z drużyną zajął 9. m-ce w finale ogólnopolskim Międzynarodowego Konkursu Odyseja Umysłu 2020.
Wiktor Nowakowski – finalista XXXIII Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej.
Ewelina Olejnik – harcerka, jako wolontariuszka współpracuje z Domem Pomocy Maltańskiej, Klubem Puszcza. Średnia
ocen 4,81.
Barbara Piontek – uprawia jeździectwo. Na ogólnopolskich zawodach jeździeckich zajmowała miejsca w pierwszej
dziesiątce. Uzyskała Srebrną Odznakę Jeździecką Polskiego
Związku Jeździeckiego. Średnia ocen 4,85.
Denis Szymczak – uczy się gry na pianinie metodą Suzuki.
Koncertuje, bierze udział w konkursach. Trenuje piłkę nożną
w Akademii Reissa (z drużyną zajął 3. m-ce na jednym z turniejów akademii). Średnia ocen 5,83.
Stanisław Turowski – finalista wojewódzkiego etapu
XII edycji Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Wraz
z drużyną mosińskiego klubu zajmuje 2. m-ce w rozgrywkach
Wielkopolskiej Ligi Młodzików w piłce ręcznej.
Zuzanna Wilk – zajęła 2. m-ce w Ogólnopolskim Konkursie
języka niemieckiego Weltsprachen Kinder.

NAgrody 350 zł
Bartosz Burzyński – z sukcesami uprawia narciarstwo alpejskie. Zdobywca 2. miejsca na XXV Mistrzostwach Polski
w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie Family Cup 2020 oraz
miejsca od 3. do 6. w ogólnopolskich zawodach narciarskich.
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Zwycięzca VI Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Narciarstwie
Alpejskim i Snowboardzie. Wielokrotnie plasował się na wysokich pozycjach podczas lokalnych zawodów narciarskich i tenisowych. Otrzymał wyróżnienie w konkursie Matematyczny Kangur.
Jakub Burzyński – uprawia narciarstwo alpejskie. Zdobywca 1. miejsca na XXV Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie Family Cup 2020 oraz w Zawodach
Kubusiowego Narciarza. 2-4. miejsca podczas VI Otwartych
Mistrzostw Wielkopolski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboar
dzie. Wielokrotny zwycięzca lokalnych zawodów narciarskich
i tenisowych. Otrzymał wyróżnienie w konkursie Matematyczny Kangur. Średnia ocen 5,82.
Anna Czombik – laureatka konkursu BESTtudentGRANT na
najlepszy projekt badawczy. Aktywnie działa w Naukowym Kole
Chemików UAM (organizuje pokazy w szkołach, przedszkolach,
szpitalach). Współorganizuje ogólnopolskie konferencje chemiczne. Przygotowuje licealistów do etapów olimpiady chemicznej. Członkini Rady Dyscypliny Wydziału Chemii UAM.
Tadeusz Janaszek – badmintonista. Zajął 2. m-ce w Krajowym Turnieju Młodzika Młodszego. 3. m-ce w Krajowym
Turnieju Juniorów Młodszych i młodzików Młodszych.
3. m-ce w XXI Finale Województwa Wielkopolskiego Igrzysk
Dzieci w Badmintonie. 2. m-ce w grze pojedynczej i podwójnej w Otwartych Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w Badmintonie. 2. m-ce w Krajowym Turnieju Badmintona. Znajduje się na 5. miejscu listy klasyfikacyjnej
Młodzików Młodszych w sezonie 2020/21.
Oliwer Jankowski – uprawia lekkoatletykę w MKS Juvenia.
Zajął: 2. miejsce w biegu na 60 m ppł. podczas Halowych Mistrzostw Wielkopolski U18, 7. m-ce w siedmioboju podczas Halowych Mistrzostw Polski U18, 2. m-ce w skoku w dal i 3. m-ce
w biegu na 110 m ppł. na Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego, 6. m-ce w skoku w dal na Mistrzostwach Polski U18,
1. m-ce w skoku w dal i 1. Miejsce w sztafecie 4x100 m podczas
Ogólnopolskich Zawodów w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej
szkół ponadpodstawowych o Puchar Ministra Sportu.
Dawid Jiya – piłkarz, zawodnik Lecha Poznań. Z drużyną zdobywał 1-3. miejsca podczas turniejów krajowych i międzynarodowym. Wielokrotnie zdobywał nagrodę dla najlepszego zawodnika (strzelca) turnieju.
Katarzyna Kędzierska – wicemistrzyni Wielkopolski
w Judo U13. Zajęła 3. m-ce na Międzynarodowych Zawodach
Judo International League w Opolu. Powołana na zgrupowanie
reprezentacji U13 w Berlinie. Średnia ocen 5,8.
Marcel Kiszka – podczas XXVI Ogólnopolskiego Finału
Czwartków Lekkoatletycznych z wynikiem 5,40 m zajął 2. m-ce
w skoku w dal. Średnia ocen 5,1.
Bartosz Kowalski – zawodnik Juvenii. Halowy mistrz
Wielkopolski w skoku wzwyż. Zajął 2. m-ce w skoku wzwyż
w Halowych Mistrzostwach Polski U18. W Ogólnopolskim Finale Ligi Lekkoatletycznej zdobył 1. m-ce w skoku wzwyż oraz
w biegu sztafetowym. Na Mistrzostwach Polski w Radomiu
zajął 5. m-ce w skoku wzwyż uzyskując rekord życiowy 2,02 m.
Ignacy Kucharski – zajął 1. m-ce w międzynarodowym
konkursie na logo projektu Erasmus+. Ma indywidualny tok
nauczania z matematyki oraz uczęszcza do 4. klasy szkoły muzycznej w klasie fortepianu (wyróżnienie w szkolnym konkursie
pianistycznym). Nagrodzony statuetką Dębowego Liścia, czyli
nagrodą dla wybitnego ucznia Dębinki. Finalista konkursu międzyszkolnego Ekonomiczny Klucz do Przyszłości 2020. Wyróżnienie w Kangurze Matematycznym. Średnia ocen 6,0.
Kajetan Kucharski – trenuje strzelectwo sportowe i bierze udział w zawodach (w tym w międzynarodowych Baltic
cup). Jest także laureatem ogólnopolskiego konkursu fizycznego EUREKA. Średnia ocen 5,0.
Tymon Kucharski – uzyskał tytuł „Ekspert rozwiązywania”
w międzynarodowym konkursie matematycznym Genius Logicus. Zajął 2. m-ce w konkursie Brainiac. Wyróżnienie w Kan–
gurze Matematycznym. Reprezentuje szkołę w turniejach sza–
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chowych. Otrzymał szkolne dyplomy uznania. Średnia ocen 5,4.
Cecylia Kurpaska – uczestniczka wielu konkursów. Zajęła
7. m-ce w Ogólnopolskim Konkursie j. niemieckiego „Weltsprachen Kinder” oraz 8. miejsce w konkursie „Złota Żaba” w dziedzinie j. polskiego i literatury. Średnia ocen 6,0.
Alicja Lis – opracowała (wspólnie z kolegą) aplikację „Test
checker” (z zastosowaniem sztucznej inteligencji) jako pomoc
dla nauczycieli, która przyspiesza sprawdzanie kartkówek i testów. Aplikacja została doceniona i wyróżniona przez firmęIntel oraz ministerstwo rozwoju, jako jedna z czterech najlepszych aplikacji opracowanych przez uczniów szkół średnich.
Franciszek Majchrzak – laureat wielu konkursów. Zwycięzca półfinału konkursu wiedzy (woj. dolnośląskie i wielkopolskie) XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj,
dziś i jutro” (w finale zajął 5. m-ce). Zdobywca 3. miejsca
w Ogólnopolskim Konkursie j. niemieckiego „Weltsprachen”.
Średnia ocen 5,6.
Jan Namysł – lekkoatleta, Mistrz Wielkopolski (U18 i U20)
w rzucie oszczepem. Indywidulanie zajął 3. m-ce w rzucie
oszczepem na Ogólnopolskich Zawodach w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej ze Szkół Ponadpodstawowych o Puchar Ministra
Sportu, a z drużyną wygrał tę rywalizację.
Helena Piontek – uprawia jeździectwo. Zajęła 7. m-ce na
Mistrzostwach Polski Dzieci. Na ogólnopolskich zawodach jeździeckich zajmowała miejsca: 1, 2, 5 i 7. Uzyskała Srebrną Odznakę Jeździecką Polskiego Związku Jeździeckiego. Średnia
ocen 5,8.
Marcin Popławski – finalista Olimpiady Statystycznej. Wyróżnienie w Kangurze Matematycznym. Nagroda „Best Delegate” za debaty podczas konferencji POZMUN2020. Średnia
ocen 6,33 (kurs matury międzynarodowej w skali 1-7).
Martyna Sykulska – uzdolniona muzycznie, tanecznie
i aktorsko. Tańczy w formacjach tanecznych „NDS Modern
Jazz”, „NDS Crew” i „NDS Modern Jazz Mini”. Wspólnie z nimi
zdobyła: mistrzostwo świata w kategoriach: Urban Street Dance i Contemporary balet podczas World Artstic Dance Federation Płock 2019, 1. i 2. m-ce podczas Grand Prix Polski Dance
Września, 1. i 2. m-ce podczas United Dance Arena Mogilno
2020. Średnia ocen 5,0.
Maksymilian Wesołowski – lekkoatleta. Podczas XXVI
Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych zajął
2. m-ce w skoku wzwyż, osiągając wynik 1,55 m.
Michał Wyrwas – uprawia bilard. Zajmuje 1. m-ce w Wielkopolskiej Młodzieżowej Lidze Bilardowej. Zajął 9. m-ce w Mistrzostwach Polski Juniorów (9-bil).
Aleks Zajdel – judoka. Zwycięzca Mistrzostw Wielkopolski
(Igrzyska Młodzieży Szkolnej). Zdobywca 3. m-ca w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Judo (Poznań);
2. m-ca w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów Młodszych;
3. m-ca w Międzynarodowej Lidze Judo XI Memoriał Jigoro
Kano w Judo (Poznań); 2. m-ca w X Mistrzostwach Polski w BJJ
No-Gi 2020 (Luboń). Zwycięzca X edycji Pucharu Polski No-Gi
Jiu-Jitsu 2020 (Luboń).
Bernard Zenker – szachista AZS Klubu Uczelnianego Politechniki Poznańskiej. Wśród sukcesów na szachownicy wymienić można: 5. m-ce wśród juniorów młodszych w Wielkopolsce,
3. m-ce w Międzynarodowym Festiwalu Szachowym im. Akiby
Rubinsteina w klasyfikacji chłopców do lat 10 (Polanica-Zdrój).
Ma indywidualny tok nauki z matematyki, uzyskał bardzo dobry
wynik w Kangurze Matematycznym. Gra także na pianinie.
Adam Ziółkowski – zawodnik Juvenii. Zajął 4. m-ce w Mistrzostwach Polski Juniorów w rzucie młotem (uzyskując I klasę sportową, która jest najwyższą klasą poziomu sportowego
w kat. juniora). Mistrz Wielkopolski w rzucie młotem. W Ogólnopolskim Finale Ligi Lekkoatletycznej wraz z drużyną zajął
1. m-ce startując w konkursie rzutu dyskiem. Powołany do Zaplecza Kadry Narodowej w rzucie młotem.
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Puszczykowska młodzież nagrodzona

NAgrody 800 zł

NAgrody 800 zł

Julia Dziamska
Halowa mistrzyni Polski w biegu na 200 m w kat. juniorek młodszych.
Zwyciężyła w biegu na 100 m i 200 m podczas mistrzostw okręgu
w Poznaniu, uzyskując minimum na Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, podczas których ponownie zdobyła mistrzostwo Polski w biegu
na 200 m (z czasem 24,30 s) oraz zajęła 5. lokatę w biegu na 100 m.
„Cały sezon był wspaniały, dobrze przepracowany, ale oczywiście
najbardziej jestem zadowolona ze swojej życiówki w Radomiu podczas
Mistrzostw Polski U18. Tam osiągnęłam to, o czym od zawsze marzyłam.
Kolejnym celem jest halowy rekord na 200 m. Generalnie w planach są
starty w mistrzostwach Polski i oczywiście zwycięstwa”.

Igor Ptak
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego oraz Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. Finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej Juniorów. Posiadacz Złotej Tarczy oraz tytułu Prymus
Roku. Średnia ocen 6,0.
„Interesuję się informatyką oraz fizyką i chemią, to mnie bardzo pasjonuje. W tym
roku udało się z sukcesami wystartować w kilku konkursach, więc teraz muszę zacząć
przygotowywać się do udziału w kolejnych konkursach i olimpiadach”.
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Gracjana Jankowska
Zawodniczka Juvenii. Na Mistrzostwach Wielkopolski zajęła 3. m-ce
w biegu na 400 m przez płotki i 2. m-ce w sztafecie 4x400 m. W Ogólnopolskim Finale Ligi Lekkoatletycznej zajęła 3. m-ce w biegu na 400 m i 1. m-ce
w sztafecie 4x100 m (oraz 1. m-ce drużynowo). Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (Mistrzostwa Polski U18) zajęła 13. m-ce w biegu na 400 m
przez płotki oraz 10. m-ce w sztafecie 4x400 m. Średnia ocen 5,2.
„Moim największym, dotychczasowym sukcesem było zakwalifikowanie
się do Mistrzostw Polski U18, podczas których zajęłam 13. miejsce
w biegu na 400 m przez płotki i 4. miejsce w sztafecie 4x100 m. Jeśli
chodzi o plany na ten rok, to oczywiście przygotowania i kolejny start
w Mistrzostwach Polski z jeszcze lepszym wynikiem”.

Wiktoria Rutkowska
Tenisistka. Podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski U23 została deblową mistrzynią Polski oraz zajęła 2. m-ce w grze mieszanej. Uczestniczka cyklu turniejów LOTOS PZT Polish Tour, gdzie
zdobyła 3 brązowe medale w grze deblowej.
„Oczywiście najbardziej zadowolona jestem z tytułu deblowej
Mistrzyni Polski, wywalczonego z klubową koleżanką Hanią Herter.
Jeśli chodzi o plany, to trudno powiedzieć coś konkretnego.
W styczniu miałam wrócić na studia do USA, ale z powodu pandemii okazało się to niemożliwe. Od stycznia będę więc kontynuować
semestr online i trenować w Polsce”.

Bartosz Karasiński
Zawodnik Juvenii. Podczas Halowych Mistrzostw Polski U20. w Toruniu zajął
3. m-ce w skoku w dal i 7. m-ce w trójskoku. Zwyciężył ze sztafetą 4x100 m i zajął
2. m-ce w skoku w dal w Ogólnopolskich Zawodach w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej (1. m-ce w klasyfikacji drużynowej). Mistrz Wielkopolski (także halowy) w skoku
w dal oraz trójskoku. W międzypaństwowym meczu lekkoatletycznym U20 „Nadzieje olimpijskie” w Karpaczu zajął 3. m-ce w skoku w dal oraz 1. m-ce w klasyfikacji
drużynowej. Powołany do Zaplecza Kadry Narodowej w trójskoku.
„Cieszę się z tego, że mogłem reprezentować nasz kraj podczas zawodów „Nadzieje olimpijskie” i zdobytego tam brązu. Oczwiście srebro w Radomiu
i brąz w Toruniu to także miłe wspomnienia. Aktualnie przygotowuję się do halowych Mistrzostw Polski planowanych na koniec lutego w Toruniu”.

Jakub Standar
Badmintonista z wieloma sukcesami rangi wojewódzkiej i krajowej (indywidualnie i w deblu). Mistrz Wielkopolski w kat. junior młodszy. Wywalczył 1. m-ce w Krajowym Turnieju Juniorów Młodszych
w Lubniewicach.
„Miniony rok był udany. Cieszę się z dobrych występów na ogólnopolskich zawodach. Jednak szczególnie jestem zadowolony z Mistrzostwa Wielkopolski, tym bardziej, że to my byliśmy ich gospodarzami,
a wiadomo, że sukces na swoim terenie smakuje najbardziej. Od tego
sezonu startuję w wyższej kategorii wiekowej, co oznacza rywalizację
ze starszymi zawodnikami i większe wyzwania”.

Antonina Łęcka
Członkini kadry narodowej w golfie (3. m-ce w rankingu Polskiego Związku Golfa w kat. juniorek). Mistrzyni woj. lubuskiego. Zajęła 5. m-ce na Mistrzostwach Polski Juniorek. Klubowa wicemistrzyni Polski. Otrzymała nagrodę najlepszego mówcy w konkursie Warsaw Highschool Moot Court 2020 (ogólnopolski finał młodzieżowych rozpraw sądowych). Średnia ocen 6,83 (kurs matury międzynarodowej
w skali 1-7).
„Bez wątpienia najbardziej zadowolona jestem ze zdobycia tytułu Mistrzyni Polski
w 2019 roku. Jeśli chodzi o plany na najbliższy rok to sport będzie musiał zejść na
drugi plan. Powodem jest oczywiście matura, którą będę zdawała w tym roku, ale
z golfa oczywiście nie rezygnuje, bo wciąż bardzo lubię go uprawiać”.

Anna Maik
Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Średnia ocen 6,0.
„Bardzo mnie cieszy sama możliwość poznawania, bardzo lubię się uczyć, biologii, chemii, muzyki
– to mnie rozwija. Chciałabym tą wiedzą dzielić się z innymi i pomagać ludziom. W przyszłości
chciałabym zostać lekarzem. Jednak aktualnie jestem w 8. klasie i mocno interesuję się językiem
polskim, bo to moja pasja”.
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Sebastian Ratajczyk
Uprawia boks tajski. W październiku 2019 zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Świata w Irlandii w tej dyscyplinie. Wywalczył także srebrny medal Mistrzostw Polski „IFMA” 2019; srebrny
medal Mistrzostw Europy. Został powołany do kadry Polski ISKA
na Mistrzostwa Świata 2020 USA, Floryda. Otrzymuje stypendium
sportowe.
„Mój dotychczasowy największy sukces to oczywiście tytuł wicemistrza świata, który udało mi sie wywalczyć na ringu w Irlandii
w październiku 2019 r. Cały czas oczywiście trenuję, ale przez
sytuację z pandemią trudno określić czy odbędą sie jakieś zawody.
Na ten rok postawiłem sobie jednak także cel: stoczyć swoją
pierwszą walkę na ringu zawodowym.”
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kuba Zagórski
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. Zwycięzca
Ogólnopolskiego Konkursu języka niemieckiego Weltsprachen Kinder.
„Jestem bardzo zadowolony przede wszystkim z tego, że udało mi
się osiągnąć swój zamierzony cel. Przygotowywałem się pod ten
konkurs. Miałem dużo nauki i jestem zadowolony, że dałem radę, bo na
początku nie było to takie pewne. W najbliższym roku chcę oczywiście
popracować nad językiem niemieckim, możliwe że po maturze będę
zdawał na germanistykę”.
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MŁODZIEŻ UHONOROWANA
NAgrodami rady miasta
puszczykowa

W

Tematem tegorocznego 29. Finału jest Laryngologia, Otolaryngologia i Diagnostyka Głowy. Finał z głową – takie jest
hasło przewodnie kolejnej edycji zbiórki organizowanej przez
Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z koronawirusem
Sztaby przygotowują się na różne ewentualności. Jak będzie
wyglądał Finał w Puszczykowie w 2021 roku?
Puszczykowski 29. Finał WOŚP można wesprzeć nie wychodząc z domu. Organizatorzy uruchomili eSkarbonkę, do
której można dokonywać wpłat dowolnej kwoty on-line.
Link do puszczykowskiej eSkarbonki: https://eskarbonka.
wosp.org.pl/3lwp6l.
Nasze Sztabowe Skarbony Stacjonarne znajdują się przy
kasach w zaprzyjaźnionych firmach:
►Hurtowni Dodatków Krawieckich „U Stefana”

►Piekarnia-Cukiernia BJB Jacek Błaszkowiak
►„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
w Puszczykowie
31 stycznia na ulicach naszego miasta będzie można spotkać Wolontariuszy którzy jak co roku będą kwestować do kolorowych WOŚPowych puszek.
Pamiętajcie, że nadal musimy przestrzegać wszystkich
obostrzeń, które będą się pojawiać na bieżąco. Ważne jest dla
nas zdrowie i bezpieczeństwo osób zaangażowanych w przygotowanie Finału jak i uczestników. Będziemy na bieżąco informować o naszych działaniach na stronie internetowej i facebookowej BMCAK
Mamy nadzieję, że będziecie z nami podczas kolejnego
Finału.

KULTURA

KULTURA

związku z nowymi obostrzeniami zmieniła się data Finału WOŚP, który był przewidziany na 10 stycznia. Zostaje on przesunięty na 31 stycznia 2021 r.

Puszczykowski Sztab 29. Finału WOŚP

o Zimie w bajce - online opowiadała Bajanka

Z

imę mamy w kalendarzu i – choć na razie bezśnieżną, również za oknem. Tymczasem pani Bajanka wraz z Wydawnictwem Media rodzina zabrała nas do zimy w bajce. Podczas
spotkania z dziećmi online przeczytała i opowiedziała fragment książki z zimową przygodą cioci Jadzi z książki „Ciocia
Jadzia i tęcza” oraz o zimowych perypetiach uroczej świnki –
Wesołego Ryjka z książki „Wesoły Ryjek i zima”. Spotkanie
z Bajanką, również w wersji online jak zawsze obfitowało
w zabawy, zainspirowane czytanymi książkami. Każdy, kto je
obejrzał już wie jak można pobawić się w jazdę na nartach,
niekoniecznie na śniegu i niekoniecznie na dworze, jak za pomocą łańcucha choinkowego pobawić się w rozweselającą
zabawę „Linia radości”. Na zimowym spotkaniu nie mogło
zabraknąć uwielbianej przez dzieci Kici Koci, która wraz
z przyjaciółmi jeździła na sankach i lepiła bałwany. Jako, że
u nas śniegu jak na lekarstwo, pani Bajanka pokazała jak można zrobić bałwana przy pomocy styropianowych kulek. Ostatnią polecaną książką były sympatyczne i zabawne świąteczne
przygody kota Findusa i jego właściciela – Petsona, który nie
wierzył w Świętego Mikołaja. Na zakończenie uczestnicy wirtualnego spotkania mogli zobaczyć jak w prosty sposób wykonać ozdobę świąteczno-zimową – aniołka. Spotkanie jest
dostępne bezpłatnie na profilu Facebook naszej Biblioteki.
Jeśli nie było takiej okazji, zachęcamy do obejrzenia.

BM CAK
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akademia seniora

B

iblioteka Miejska im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie
prowadząca Akademię Seniora przypomina, że od 3 stycznia 2021 r. trwa drugi semestr zajęć. Zajęcia nadal prowadzone
są online. W tym roku, ze względu na wyjątkowe epidemiczne
okoliczności, płatność za zajęcia można uiszczać na bieżąco
w danym miesiącu. Opłata za pojedyncze zajęcia wynosi 20 zł
miesięcznie. Nie obowiązuje również opłata wpisowa. Przypominamy również dane do dokonania przelewu:
odbiorca: Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz CAK
w Puszczykowie, ul. Rynek 15, 62-040 Puszczykowo.
numer konta: 70 1240 6595 1111 0010 7183 8895
tytuł przelewu: Akademia Seniora - imię nazwisko uczestnika oraz nazwa zajęć.					

KULTURA

KULTURA

Spotkanie autorskie online z Joanną Jax

15

grudnia mieliśmy niezwykłą przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie autorskie z jedną z ulubionych pisarek
naszych Czytelników – panią Joanną Jax. Ze względu na panującą epidemię spotkanie odbyło się online. Autorka znana jest
z licznych wielotomowych powieści dotyczących wielopokoleniowych losów rodzin osadzonych w historii Polski i świata.
W swych książkach pisarka cofa się aż do czasów wojny polsko
– bolszewickiej. Z bohaterami jej książek Czytelnicy przeżywają
trudy drugiej wojny światowej, powojenne zsyłki na Syberię
i do Kazachstanu, razem z nimi śledzą jak kraj zmienia się po
wojnie. Przyglądamy się zawiłym relacjom czasu komunizmu.
Zanurzeni w burzliwych nurtach historii bohaterowie przeżywają własne dramaty, miłości, toczą swe życie. Przez niemal
dwie godziny rozmawialiśmy z wirtualnym gościem naszej biblioteki o początkach jej literackiej drogi. Pani Joanna opowiadała szczegółowo o swoich przygotowaniach do pisania kolejnych tomów, o pracy nad warsztatem pisarza oraz gromadzeniu ogromnej historycznej wiedzy i nie tylko. Wyraziste posta-

cie, burzliwe tło historyczne, wątki miłosne, splatające się historie osobiste z „wielką” historią świata – to wszystko razem
z ogromnym szacunkiem dla Czytelników sprawia, że po książki pani Joanny Jax ustawiają się w naszej bibliotece kolejki.
Zachęcamy do sięgnięcia po ciekawą lekturę oraz do wysłuchania nagrania spotkania dostępnego na Facebooku naszej biblioteki: @BibliotekaPuszczykowo. Aby odtworzyć nagranie
nie trzeba posiadać konta.

BM CAK

wigilijne kreacje choinki, czyli Teatr Mozaika online

S

pektakl Teatru Mozaika był piękną podróżą przez świat symboli i zwyczajów świątecznych. Dzieci dowiedziały się wiele
ciekawostek na temat zdobienia choinki, lubianego i długo
wyczekiwanego przez wszystkich, zwłaszcza przez najmłodszych. Okazuje się, że bombki i łańcuchy, aniołki i pierniczki czy
jabłka i cukierki mają swoje znaczenie i nie bez celu ubieramy
nimi nasze świąteczne drzewka. Wróżymy sobie w ten sposób,
pokój, miłość, bliskość ukochanych osób i dostatek na cały kolejny rok. Spektakl, choć w wersji online, pięknie angażował
dzieci do ruchu, zabawy i śpiewu w trakcie oglądania. Mamy
nadzieję, że umilił naszym młodszym mieszkańcom przedświąteczny czas.

BM CAK
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informator o szczepieniach
przeciwko koronawirusowi

kolorowa dwójka
– pikniki rodzinne, dzień dziecka - dmuchańce i inne atrakcje, zakupiono na własność maszynę do popcornu i waty cukrowej na te imprezy.
Z inicjatywy Rady uruchomiono program POMAGAM,
dzięki któremu pierwsze dzieci już korzystają z darmowych
obiadów.

Rada Rodziców SP 2

Zajęcia logorytmiczne w jedynce

T

uż przed świętami Bożego Narodzenia najmłodsi uczniowie
Jedynki uczestniczyli w ramach terapii logopedycznej
w zajęciach logorytmicznych.
Pani Kasia opowiedziała dzieciom historię o zapominalskim
Świętym Mikołaju, reniferach i prezentach.
Uczniowie pomogli Mikołajowi nakarmić głodnego renife–
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grudnia 2020 r. Komisja Europejska dopuściła na unijny rynek szczepionkę przeciw koronawirusowi opracowaną przez koncern Pfizer i firmę BionTech. Kilka godzin wcześniej decyzję o zatwierdzeniu szczepionki podjęła Europejska Agencja Leków. 6 stycznia Europejska Agencja Leków dała „zielone światło” dla szczepionki Moderny.

Równocześnie trudna sytuacja w Europie dotycząca COVID-19 oraz wciąż wysoka liczba osób w szpitalach i pod respiratorami w Polsce spowodowała, że rząd RP przedłużył
obowiązujące obostrzenia związane z pandemią do 31 stycznia. Natomiast w kwestii uczniów klas I-III rząd podjął decyzję, iż powrócą oni do szkół 18 stycznia, w ścisłym reżimie
sanitarnym.
Trwa akcja szczepień przeciw COVID-19
Pierwsze szczepienia w Polsce odbyły się 27 grudnia.
Tego samego dnia szczepienia zaczęły się również w większości państw UE. Aktualnie trwają szczepienia w tzw. grupie
„zero”, czyli przeznaczone dla osób, które walczą na pierwszym froncie z COVID-19. Są to m.in. pracownicy sektora
ochrony zdrowia, personel pomocniczy i administracyjny
w placówkach medycznych czy pracownicy domów pomocy
społecznej.
W kolejnym etapie, który rozpoczął się 15 stycznia, ze
szczepień mogą skorzystać pensjonariusze domów pomocy
społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu.
Tego dnia rozpoczęła się także rejestracja do szczepienia dla
osób powyżej 80. roku życia, która potrwa do 21 stycznia.
W następnym kroku zaszczepione zostaną osoby powyżej
70. roku życia oraz służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie
oraz nauczyciele. Rejestracja pacjentów powyżej 70. roku
życia rozpocznie się od 22 stycznia.

OŚWIATA

Szkole Podstawowej nr 2 zakończono realizację kolejnego projektu – kolorowej szkoły.
Po wymalowaniu korytarzy szkolnych (kosmos, świat oceanu i znane postacie nauki) i boiska (gry i zabawy), ze środków
pozyskanych z imprezy Rady Rodziców, przyszedł czas na wyposażenie wyremontowanej biblioteki. Ze środków Rady Rodziców zakupiono dywan, kanapę dwa stoły, krzesła i zamówiono całą białą zabudowę (szafki, biurka, stanowiska komputowe) oraz inne drobiazgi, jak np. przekładki.
Mimo pandemii Rada Rodziców cały czas pracuje, jest
w kontakcie z nauczycielami i dyrekcją - ostatnio kupiła również laptopy do nauczania zdalnego.
W minionych latach fundusze pozyskiwane ze składek
Rada przeznaczyła na:
– nagrody w konkursach (min. o UE, liga klas),
– nagrody na zakończenie roku,
– dofinansowania wycieczek,
– wyposażenie świetlic,
– pufy,
– zakup książek do biblioteki,
– baliki dla klas 0-3,
– zakupy dla Samorządu Uczniowskiego w miarę ich potrzeb,

ra, ćwicząc przy tym słownictwo. Wykonując zadania oddechowe, rozgonili ciemne chmury i śnieżycę, aby mógł bezpiecznie
dostarczyć prezenty.
Nasz pechowy Mikołaj wpadając przez komin do domu,
uszkodził choinkę i pogubił prezenty. Zerówkowicze chętnie
mu pomogli, ćwicząc przy tym małą motorykę i usprawniając
lewą półkulę mózgu. Dzieci doskonale bawiły się podczas ćwiczeń buzi i języka, śpiewając i tańcząc.

Jak się można zarejestrować?
Istnieją 3 możliwości zapisu na szczepienie:
1. Telefon na całodobową i bezpłatną infolinię - 989
Można to zrobić samemu lub może to uczynić ktoś bliski
z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer zostanie wysłany
SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
Podczas rejestracji wybieramy dokładny termin oraz miejsce
szczepienia.
2. Kontakt z wybranym punktem szczepień
Jeżeli zależy nam na zaszczepieniu się w konkretnym
punkcie szczepień – musimy się z nim skontaktować. Jeśli
tam nie będą mieli możliwości zaszczepienia w wybranym
terminie należy zadzwonić na infolinię NFZ pod numer 989.
Konsultanci pomogą znaleźć inny punkt szczepień dysponujący dogodnym z terminem.
3. Rejestracja elektroniczna poprzez e-Rejestrację dostępna na pacjent.gov.pl
Ten sposób rejestracji, wymaga posiadania Profilu Zaufanego. Jeżeli go nie posiadamy, skontaktujmy się z infolinią
NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub
skorzystajmy ze wsparcia swojej przychodni.

do punktu szczepień, istnieje możliwość skorzystania z mobilnego zespołu szczepiącego. O tym, które punkty szczepień
w okolicy dysponują zespołami wyjazdowymi, dowiemy się,
dzwoniąc na infolinię 989.
Rzetelne źródła informacji
Kancelaria Premiera uruchomiła stronę internetową
gov.pl/szczepimysie, gdzie znajdziemy kompleksowe i sprawdzone informacje na temat szczepionki. Dla obywateli przeznaczona jest również bezpłatna, całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, dostępna
pod numerem 989.
W naszym kraju trwa także kampania informacyjna pod
hasłem #SzczepimySię. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach:
• www.gov.pl/szczepimysie
• www.gov.pl/koronawirus
Wizytacja Puszczykowa
11 stycznia br. Dyrektor Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Piotr Wiśniewski wizytował halę widowiskowo-sportową w Puszczykowie pod kątem możliwości utworzenia w hali
punktu szczepień przeciwko Covid-19. Warunki lokalowo
-techniczne muszą jeszcze zostać pozytywnie ocenione przez
Narodowy Fundusz Zdrowia i Sanepid. Od decyzji NFZ uzależnione jest utworzenie w hali dodatkowego punktu szczepień w Puszczykowie. O decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie: www.puszczykowo.pl oraz
profilu facebookowym miasta.
Obecnie w szpitalu w Puszczykowie (szpital tzw. węzłowy) od 4 stycznia br. trwają szczepienia w tzw. grupie 0.
Uaktualniany wykaz wszystkich punktów szczepień na
terenie powiatu poznańskiego dostępny jest na stronie
www.powiat.poznan.pl w zakładce COVID19 – szczepienia.
W Puszczykowie szczepienia będą przeprowadzane
w placówce Medicor - Specjalistycznej Poradni Lekarsko
-Stomatologicznej, działającej przy ul. Kraszewskiego 11.
(Informacje pochodzą ze strony: www.gov.pl/web/szczepimysie – stan na 12.01.2021)

Mobilne zespoły dla potrzebujących
Dla osób mających problem z samodzielnym dotarciem
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szczepienie przeciwko koronawirusowi –informacje

W

Perfumy i kosmetyki od Wacława Falkiewicza i jego pus zczykowska willa

historia

lipcu 1936 roku firma W. Falkiewicz Fabryka Perfum i Kosmetyków w Poznaniu obchodziła 25-lecie
swojego istnienia. Firma była wtedy na samym szczycie swojej działalności, produkowała kosmetyki
na całą Polskę. Swojego wizerunku do najpopularniejszego kosmetyku zakładu, czyli „Śniegu Tatrzańskiego”, użyczyła gwiazda Hollywood Pola Negri.

Artystka grała w filmach okresu kina niemego. Stała się
symbolem seksu, do czego przyczyniły się także głośne romanse z Charlie Chaplinem i Rudolphem Valentino. Jak rozpoczęła
się kariera Wacława Falkiewicza, która doprowadziła do tego,
że jego produkty były reklamowane przez jedną z najbardziej
znanych aktorek kina światowego?
Informacje z życia i początków kariery
Wacława Falkiewicza poznajemy w gazecie
„Kupiec” wydanej w marcu 1937 roku. Wacław Falkiewicz urodził się w 1888 roku
w Poznaniu. Pierwsze swoje praktyki odbywał w latach 1904-1908 w drogerii „Universum” Bronisława Śniegockiego, która znajdowała się w Poznaniu. Następnie udał się do
Paryża, gdzie studiował i praktykował m.in.
w Instytucie Chemii Stosowanej. Po ukończeniu studiów z odznaczeniem w Paryżu, kierował przez krótki czas w roku 1910 jedną
z największych perfumerii w Berlinie. W roku
1911 Wacław Falkiewicz postanowił rozpocząć samodzielną karierę biznesową i przeniósł się z powrotem do Paryża na Rue de
Rivoli 68, gdzie założył własne laboratorium
chemiczno-kosmetyczne. Produkował tam
„Krem Piękności” później znany jako „Śnieg
Tatrzański”, pudry, szampony, wody kolońskie etc. W 1913
roku przeniósł firmę na Avenue Victor Hugo. W 1914 roku został powołany do niemieckiej armii, gdyż pochodził z Poznania,
który znajdował się pod zaborem pruskim. Walczył w I wojnie
światowej. Prawdopodobnie uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim. Następnie służył w wojsku polskim do 1921 roku.
Pierwsza siedziba
Po zakończeniu służby Wacław Falkiewicz założył w Poznaniu Fabrykę Perfum i Kosmetyków, której pierwsza siedziba
znajdowała się przy ul. Długiej 4. W gazecie „Kupiec” z 1921
roku można znaleźć adnotację, że „Dnia 16 czerwca b.r. [1921
roku] zawarto akt notarialny o założeniu firmy „Falkiewicz Tow.
z ogr. per. Fabryka Perfum i Kosmetyków”. Udziałowcami
w firmie byli Wacław Falkiewicz, Kazimierz Falkiewicz, Solecki
Jan i Polski Bank Handlowy. W adnotacji podkreślano, że
„udział Banku jest wybitny”. Według zapowiedzi przedsiębiorstwo miało został spółką akcyjną. Po niedługim okresie siedziba
firmy została przeniesiona na ul. Rzeczpospolitej 3. W 1930
roku Wacław Falkiewicz przeniósł firmę na ul. Łukaszewicza
30/32. W artykule w „Kupcu” zamieszczonym w 1937 roku zaznaczono, że Wacław Falkiewicz był „obecnym właścicielem”.
Można przypuszczać, że do tego okresu spłacił bank i współwłaścicieli. Warto dodać, że w prasie ukazywały się ogłoszenia Kazimierza Falkiewicza, który posiadał Przedstawicielstwo i Skład
przy ul. Dąbrowskiego 25 w Poznaniu, w którym sprzedawał
motocykle „światowej sławy” np. B.S.A., Zündapp. Kazimierz
Falkiewicz startował również w zawodach motocyklowych takich jak „Gonitwa za lisem” organizowanych przez Oddział motocyklowy T. S. Unia. Wygrał owe zwody w roku 1932 i 1933.
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Szczegółów na temat stosunku do jakości produkowanych
perfum i kosmetyków dowiadujemy się z folderu reklamowego
wydanego z okazji 25-lecia istnienia firmy. Wstęp napisał sam
właściciel Fabryki Perfum i Kosmetyków, czyli Wacław Falkiewicz z zawodu „chemik-perfumer”: „Życie współczesne intensywne i wyczerpujące, nakazuje kulturalnemu człowiekowi stałą troskę i dbałość o hygienę i urodę. Piękna karnacja twarzy i powab subtelnie wypielęgnowanego ciała zapewniają powodzenie, które jest istotnym
czynnikiem radości życia. Używając nieodzowne do uzyskania i zachowania urody
kosmetyki pamiętać zawsze należy, iż takowe winne być w najlepszym gatunku. We
wszelkich wyrobach moich wyłączone są
absolutnie składniki szkodliwe, natomiast
wyborowa jakość, wykwintne zapachy i idealna skuteczność, oddawna wysunęły wyroby te na czołowe miejsce. Produkcję moją
oparłem na zasadach czysto hygienicznych,
na długoletnich doświadczeniach zagranicą
(fabryka zapoczątkowana 1911 roku w Paryżu, Rue de Rivoli 68), oraz na nowoczesnej technice, z uwzględnieniem indywidualności danej cery, skóry i włosów. Fabryka
moja posiadająca najnowocześniejsze urządzenia, stoi na wyżynie najpoważniejszych przedsiębiorstw tego rodzaju w świecie. Fabrykacja odbywa się pod nadzorem wybitnych sił fachowych i daje pełną gwarancję najpierwszorzędniejszej jakości
preparatów. Liczne nagrody zdobyte na wystawach krajowych
i zagranicznych, a przedewszystkiem zastęp stałej i wiernej,
wciąż wzrastającej klijenteli, w całej Polsce i poza jej granicami,
są najlepszym dowodem skuteczności moich kosmetyków”.
Produkowali na cały świat
Firma produkowała produkty na rynek polski, ale również
na eksport do krajów na Bliskim Wschodzie, do Rumuni, „a nawet do Ameryki”. Najsłynniejszym produktem był oczywiście
„Śnieg Tatrzański” - „śnieżno-biały krem toaletowy” do „pielęgnacji alabastrowej karnacji ciała”, stanowiący również „idealny
podkład pod puder”. Dopełnieniem kremu był Puder Śnieg
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Tatrzański produkowany w różnych odcieniach dzięki czemu
mógł być „idealnie dobrany do każdej karnacji”. Produkowany
był również szampon „Shampoo Śnieg Tatrzański” - był to obficie pieniący się proszek do mycia głowy, który uniemożliwiał
tworzenie się łupieżu i wypadanie włosów, a także nadawał
włosom puszystość i jedwabistą miękkość. Szampon wychodził
w 2 wersjach - do ciemnych i jasnych włosów. Produkt do jasnych włosów pozwalał na pozyskanie pożądanego i modnego
odcienia „platyno-blond”. Firma Wacława Falkiewicza produkowała również „Krem Lipowy”, który chronił skórę przed działaniem szkodliwych promieni słonecznych. Firma produkowała
całą linię „Wód Kolońskich Kwiatowych”, perfum i mydeł kosmetycznych. Dla panów przeznaczona była silna woda kolońska „Wielkopolanka”, która działała „niezwykle odświeżająco”
i była „niezbędna w domu czy podróży, w teatrze czy na dancingu”. Usuwała zmęczenie, przywracała jasność myśli i pogodę
ducha. W fabryce produkowano również pastę do zębów
„Odonto”, która przy regularnym używaniu zapewniała „olśniewająco białe i zdrowe zęby”, oraz balsamiczną, wzmacniającą
dziąsła i odświeżającą wodę do ust „Odonto”.
Do Puszczykowa na letnisko
Firma W. Falkiewicz Fabryka Perfum i Kosmetyków w Poznaniu świetnie prosperowała. Wacław Falkiewicz jak większość mieszkańców Poznania przyjeżdżał do Puszczykowa na
letnisko wynajmując pokoje w lokalnych pensjonatach. Podczas jednego z pobytów w letnisku przy Alei Cienistej (jak nazywała się ul. Cienista przed II wojną światową) zdecydował się
na zakup działki przy tejże ulicy. Można przypuszczać, że działka powstała z wyodrębnienia części willi rodziny Bugzlów
(obecnie ul. Cienista 13). Budowę nowego domu Wacław Falkiewicz rozpoczął prawdopodobnie w 1938 roku przy ówczesnej Alei Cienistej 9 (obecnie 11). Co ciekawe budynek był projektowany przez architekta Emila Lenza, który projektował
również „Pałacyk Myśliwski” rodziny Roweckich przy ul. Podleśnej 4 (znany dzisiaj bardziej jako Urząd Miasta Puszczykowa).
Przez to wiele detali architektonicznych obu tych budynków
jest analogicznych. Należy zaznaczyć, że willa Wacława Falkiewicza był dużo większa. Radość z nowego domu nie trwała
długo. W dniu 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Puszczykowo zostało zajęte przez Niemców. Polscy zostali
w większości wysiedleni z swoich domów. Jak pisał Józef Miszewski w tekście wspomnieniowym zamieszczonym w grudniu 1989 roku w Gazecie Puszczykowskiej: „W Puszczykowie
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w willi państwa Falkiewiczów przy ul. Cienistej uwił sobie
gniazdko władca powiatu poznańskiego (landrat)”.
Powojenna rzeczywistość
Po II wojnie światowej Wacław Falkiewicz wznowił działalność Fabryki Perfum i Kosmetyków w Poznaniu. W nowej rzeczywistości brakowało niestety materiałów do produkcji kosmetyków, stąd też w „Głosie Wielkopolskim” możemy znaleźć
ogłoszenia zamieszczane przez Wacława Falkiewicza o następującej treści: „Zakupię Stearynę, glicerynę 28 Be, olejek do
perfum W. Falkiewicz Łukaszewicza 30/32”. Wacław Falkiewicz
mimo trudności w działalności zakładu udzielał pomocy charytatywnej. W styczniu 1946 roku Głos Wielkopolski odnotował,
że Wacław Falkiewicz podarował 3 tysiące złotych na „Dom
Dziecka” w Puszczykowie. W kwietniu 1946 roku „Głos Wielkopolski” znowu odnotował, że Wacław Falkiewicz złożył na pomoc na rzecz repatriantów sumę 3 tysięcy złotych. W prasie
nadal ukazywały się reklamy produktów takich jak „Krem Tatrzański”, „Olejek Lipidowy” i pasty do zębów „Odonto”.

historia

W

W 1950 roku władze komunistyczne zdecydowały o koncentracji przemysłu kosmetycznego. Fabryka Falkiewicza została wchłonięta w konglomerat zakładów, który od 22 czerwca
1951 roku nosił nazwę Fabryka Kosmetyków „Lechia”. W ten
sposób zakończyła się historia prywatnej firmy Wacława Falkiewicza. Willa przy ul. Cienistej tak jak prawie wszystkie domy
w Puszczykowie została poddana kwaterunkowi. Przejęcie fabryki na pewno nie pozostało bez znaczenia dla zdrowia Wacława Falkiewicza, który zmarł w dniu 29 marca 1951 roku
i został pochowany na cmentarzu w Puszczykowie.
W Puszczykowie przed II wojną światową osiedliło się wiele
osób zasłużonych dla Poznania i Wielkopolski. Zachęcam do
podzielenia się ze mną wszystkimi małymi historiami i ciekawostkami z Puszczykowa. Interesują mnie historie puszczykowskich domów i osób, które mieszkały w tych domach. Poszukuję zdjęć i dokumentów o dawnym Puszczykowie. Posiadam
skaner fotograficzny, dzięki któremu mogę zeskanować
w doskonałej jakości zdjęcia z prywatnych kolekcji. Zachęcam
do spisywania wspomnień o dawnym Puszczykowie. Chętnie
spotkam się i porozmawiam o historii Puszczykowa. Mój numer
telefonu to 508467405, a adres poczty elektronicznej to krzyzanskimaciej@gmail.com.

Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego
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klubie seniora 16 grudnia 2020 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Puszczykowie (PZERiI)
przeprowadził akcję paczek świątecznych dla seniorów. Niestety ze względu na sytuację epidemiologiczną w tym roku, niewiele się działo w naszym związku, ale Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek pamiętał o naszych seniorach i jak zawsze
wsparł ich finansowo, w ramach funduszu na rok 2020, przeznaczonego na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe. Obdarowanych zostało dwustu seniorów
zrzeszonych w związku i nie tylko. Wzruszeni, uradowani
i szczęśliwi dziękowali za świąteczne podarki.

Mamy nadzieje, że ten ciężki dla nas wszystkich, a przede
wszystkim dla naszych seniorów czas się skończy i będziemy
mogli się spotykać w naszym klubie i na wielu innych imprezach jak dawniej.
Za przychylność i pomoc dziękujemy Panu Burmistrzowi Miasta, dziękujemy wszystkim , którzy zaangażowali się w sprawny
przebieg świątecznej akcji.
Wszystkim puszczykowskim seniorom życzymy szczęśliwego
Nowego Roku 2021!

PZERiI Gabriela Lewandowska

Pamiętamy o Puszczykowskich Powstańcach

W

tym roku ze względu na pandemię uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego zostały ograniczone do minimum. W Puszczykowie nie zapomniano jednak o naszych bohaterach. 27 grudnia burmistrz
Andrzej Balcerek, przewodniczący Rady Miasta Tomasz Potocki oraz radni Maria Michałowska i Maciej Krzyżański złożyli kwiaty pod puszczykowskim pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, zlokalizowanym przed Szkołą Podstawową nr 2,
noszącą imię Powstańców Wielkopolskich. Na pomniku odsło-

nietym w 2018 r. w 100. rocznicę wybuchu Powstania wyryto
nazwiska uczestników walk związanych z Puszczykowem.
Z sylwetkami wielu z nich można zapoznać się wchodząc na
oficjalną stronę internetową miasta, zakładka Historie puszczykowskich powstańców.
Kolejnym akcentem obchodów rocznicy wybuchu Powstania był film: Porozmawiajmy o Powstaniu Wielkopolskim: Julian
Lange i Straż Ludowa. Tytułowego bohatera oraz tamte czasy
przybliżyli nam Norbert Kulpa i Maciej Krzyżański. Film dostępny jest online na stronie miasta Puszczykowo www.puszczykowo.pl. Można obejrzeć go także skanując zamieszczony na
zdjęciu kod QR.

W

okresie od 12 listopada do 10 grudnia 2020 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej zrealizowali 124 interwencje. 27 interwencji przekazano niezwłocznie do Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury (m.in. wybita szyba w wiacie przystankowej, wyrwane słupki, przewrócone
znaki drogowe, uszkodzona studzienka, wystające kable, nieświecące latarnie, szykany i ozdoby świetlne, pozostawione
odpady, przepełnione kosze na śmieci, zarośnięte chodniki,
gałęzie wrastające w przewody wysokiego napięcia). 4 razy
polecono usunięcie padliny z ulic miasta, 1 raz odłowiono
bezpańskiego psa i odwieziono do przytuliska. W trakcie prowadzenia czynności służbowych wylegitymowano 15 osób.
Założono 4 blokady na koła samochodów. Na 5 sprawców wykroczeń nałożono grzywny.
W omawianym okresie funkcjonariusze wykonywali też
objazdy kontrolne w godzinach rannych i popołudniowo-wieczornych, których celem była kontrola stanu obiektów użyteczności publicznej. Kontrolowali też przestrzeganie zasad wprowadzonych obostrzeń w związku z pandemią koronowirusa
COVID-19, akcje informacyjne o zastosowanych obostrzeniach
przy użyciu nagłośnienia radiowozu. Działania prewencyjne,
prowadzone w tym okresie polegały na kontroli miejsc, w których dochodzi do popełnienia wykroczeń oraz aktów wandalizmu (rejon obiektów sportowo-rekreacyjnych, sklepów,
ul. Kraszewskiego k. szpitala, ul. Poznańska, rejon boiska
SP nr 2 i SP nr 1, ul. Rynek). Kontrola sprawności lamp ulicznych
i sygnalizacji świetlnej. Strażnicy codziennie kontrolowali natężenie ruchu na ul. Berwińskiego, Bema i Szpitalnej w związku
z wprowadzeniem opłat za parking przyszpitalny; kilkukrotne
w ciągu dnia przeprowadzali kontrole toru rowerowego przy
ul. Nowe Osiedle.
Wybrane interwencje: 12 listopada – ul. Dębowa: palenie
ogniska – kilkukrotna próba dostania się na posesję z powodu

utrudniania prowadzenia czynności; sprawcę wykroczenia ukarano grzywną. 16 listopada – odebrano zgłoszenie z ul. Krętej
o złapaniu trzech dziko żyjących kotów w żywołapkę – koty
zostały zabrane do gabinetu weterynaryjnego celem sterylizacji. 17 listopada – podczas patrolu miasta stwierdzono na
ul. Kasprowicza wybitą szybę w wiacie przystanku autobusowego - informację przekazano do ref. GKiI UM. 23 listopada
– w rejonie ul. Dębowej/Bukowej ujawniono wyrzucanie odpadów organicznych z posesji znajdującej się na ul. Krzywej – wylegitymowano sprawcę, wezwano do stawiennictwa w dniu
następnym w siedzibie SM. 28 listopada – ul. Piaskowa/cmentarz – zgłoszenie o przewróconej toalecie Toi Toi – po dojechaniu na miejsce potwierdzono zgłoszenie, toaletę postawiono
na miejsce. 2 grudnia – z ul. Wczasowej odebrano zgłoszenie
o padlinie sarny - przekazano do uprzątnięcia. 3 grudnia –
przyjęto zgłoszenie z ul. Działkowej o pozostawionych kartonach na pasie zieleni – właściciel posesji usunie je z własnymi
śmieciami. 7 grudnia – odebrano zgłoszenie ze skrzyżowania
drogi 430 ze zjazdem do Puszczykowa i WPN o porzuconym
samochodzie w obrębie skrzyżowania – zgłoszenie przekazano
telefonicznie do mosińskiej SM. 8 grudnia – przyjęto zgłoszenie mieszkańca o padlinie sarny na ul. Wczasowej – zgłoszenie
przekazano firmie zajmujacej się uprzątaniem padłych zwierząt. 9 grudnia – odebrano zgłoszenie od mieszkańca o porzuconym samochodzie marki Seat Ibiza na ul. Dworcowej – po
przybyciu na miejsce potwierdzono zgłoszenie, sporządzono
dokumentację fotograficzną i przekazano KP Puszczykowo.
10 grudnia – odebrano od mieszkańca zgłoszenie z ul. Rynek
o nieprzestrzeganiu przez pracownika sklepu rozporządzenia
o zakrywaniu ust i nosa w miejscach publicznych – przeprowadzono rozmowę z kierowniczką sklepu.

Dariusz Borowski
Komendant Straży Miejskiej

30 grudnia 2020 zmarł wieloletni współpracownik Urzędu Miejskiego
w Puszczykowie – Bogusław Kapczyński. Geodeta, działacz społeczny, wielki patriota, harcerz, oddany tradycji, miłośnik historii, geografii i literatury,
z zamiłowania pasjonat kultury Kresów Wschodnich, uczestnik rajdów po
Europie i wypraw w Himalaje.
Dla współpracowników – skarbnica wiedzy, osoba niezwykle sumienna
i pracowita, koleżeński i życzliwy człowiek, na którego doświadczenie
i wsparcie zawsze mogliśmy liczyć. Pełni wdzięczności i smutku dziękujemy
naszemu niezastąpionemu Panu Bogusiowi za 24 lata rzetelnej pracy dla
Miasta Puszczykowa przy prowadzeniu wszelkich spraw związanych z podziałami nieruchomości.
Serdeczne wyrazy współczucia dla Rodziny i bliskich składają
Burmistrz Miasta i pracownicy Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

red

ODESZLI

data zg.
Dolata Anna
Dąbek Eugeniusz Władysław
Pietruszyński Henryk
Nowakowska Maria
Rakowski Mieczysław Walenty
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8.12.2020
9.12.2020
10.12.2020
12.12.2020
12.12.2020

data zg.
Kaluta Jan
Tomczyk Wacław
Sieradzka Alicja
Broda Halina Maria
Zinkiewicz Gennadij

16.12.2020
27.12.2020
29.12.2020
3.1.2021
5.1.2021
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PACZKA ŚWIĄteCZNA puszczykowskich seniorów

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla
terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12.

informacje

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Puszczykowa Uchwały Nr 207/20/VIII
z dnia 27 października 2020r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Puszczykowie dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej
wymienionego planu miejscowego. Wnioski mogą być składane w formie papierowej do Burmistrza Miasta Puszczykowa na adres: Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@puszczykowo.pl lub za pomocą
platformy ePUAP – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2021r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko,
albo nazwę oraz adres zamieszkania, albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie ul. Podleśna
4, 62-040 Puszczykowo, pokój nr 17.
Zgodnie z w.wym. ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku - uwagi i wnioski do sporządzenia prognozy
oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być składane w formie
pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Miejski w Puszczykowie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym - do Urzędu Miejskiego
w Puszczykowie ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo w terminie do dnia 26.02.2021r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

ogłoszenie BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą
Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 – część B.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 i art. 17a ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 293 ze zmianami), uchwały 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27.09.2016 r. zmienionej
uchwałą nr 218/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23.05.2017 r, uchwałą nr 324/18/VII Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29.05.2018 r. i uchwałą nr 336/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28.08.2018 r. oraz Uchwały Rady Miasta Puszczykowa nr 205/20/VIII z dnia 27.10.2020 r.
Zawiadamiam: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą
Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 – część B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 27.01.2021 r. do 24.02.2021 r, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, pokój nr 17,
w godzinach od 8:00 do 15:00.
Z projektem w.wym. planu miejscowego będzie można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Puszczykowa, znajdującym się na stronie internetowej miasta Puszczykowa www.puszczykowo.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.02.2021 r.
o godz. 15:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online można
będzie wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu – do godz. 14:00 dnia 15.02.2021 r. na adres e-mail: um@puszczykowo.pl.
Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym (potwierdzenia rejestracji z linkiem do spotkania będą wysyłane w godzinach pracy Urzędu; zgłoszenia po godz. 15.30 będą potwierdzane w kolejnym dniu roboczym).
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie papierowej do Burmistrza Miasta Puszczykowa lub w formie elektronicznej za pomocą
środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@puszczykowo.pl lub za pomocą platformy
ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2021 r.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 283 ze
zm.) informuję, że z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji mogą być
składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym
- do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, 62-040 Puszczykowo - w nieprzekraczalnym terminie do
16.03.2021 r.
Złożenie uwagi w formie pisemnej możliwe jest również podczas dyskusji publicznej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Puszczykowa.
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BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (dotyczy obu obwieszczeń)
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Burmistrz Miasta
Puszczykowa.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych
osób trzecich przekazanych na potrzeby tego Ogłoszenia jest Burmistrz Miasta Puszczykowa z siedzibą w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, 62-040 Puszczykowo, email: um@puszczykowo.pl.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim
w Puszczykowie: iodo@puszczykowo.pl.
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do
realizacji sprawy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) – e) ogólnego rozporządzenia. Ogólne cele przetwarzania danych zostały
wskazane w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
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do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu mogą być przechowywane
jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami wynikającymi
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - dane będą przechowywane wieczyście jako
materiał archiwalny zgodny z kategorią archiwalną A. W przypadku
przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres
niezbędny do realizacji wskazanego celu.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego
rozporządzenia.
7. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika
z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.
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adłodzielnia działająca w Mosinie planuje uruchomić REHA-DZIELNIĘ kolejny projekt skierowany do mieszkańców Gminy Mosina i Puszczykowa.

B

REHA-DZIELNIA ma wstartować 21 stycznia 2021 r. Będzie
to bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla
mieszkańców Gminy Mosina i Miasta Puszczykowo.
Jak piszą na swoim facebookowym profilu organizatorzy
w „jadłodzielnianym duchu” chcą podzielić się z potrzebującymi, czyli osobami po wypadkach, w nagłych sytuacjach losowych posiadanym sprzętem rehabilitacyjnym, takim jak: kule,
wózki, ortezy, pulsoksymetry, chodziki. Oczywiśćie zapraszają
do współpracy wszystkich ludzi, którzy chcą w ten sposób pomóc potrzebującym.
Każda osoba posiadająca jakikolwiek sprzęt rehabilitacyjny
będzie mogła włączyć się w te działania. Szczegóły na facebooku: www.facebook.com/jadlodzielniamosina/.

centrum zagospodarowania odpadów
selekt przypomina o płatnościach
informacje

W

związku z rosnącymi zaległościami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” przypomina mieszkańcom o terminowym regulowaniu płatności!
SELEKT jednocześnie informuje, że od nieterminowych
wpłat naliczane są odsetki podatkowe.
Brak uregulowania należności spowoduje skierowanie
sprawy do postepowania egzekucyjnego (urzedu skarbowego, komornika), co znacznie zwieszy koszty, które obciążą
podatnika.
Wszystkie informacje związane z opłatami i zaległościami
można uzyskać w Związku Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”
64-020 Czempiń, ul. Kościańskie Przedmieście 2 B
tel. +48.612826303, +48.612823358,
tel. kom. 731 400 065, 731 400 095, 731 500 034
fax +48.612826303
e-mail: czo.selekt@czempin.pl,

Godziny urzędowania biura ZMCZO - SELEKT”:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek do czwartku: 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 14:00
Numerz telefonów najczęściej załatwianych spraw:
nr wewnętrzny 31 - sprawy windykacji podatkowej
nr wewnętrzny 135 - sprawy upomnień
nr wewnętrzny 128 - sprawy wyjaśnień płatności, stanów kont
do płatności, zwrotów i przeksięgowań opłat
nr wewnętrzny 125 - sprawy prowadzonych postępowań podatkowych w celu nałożenia opłaty
nr wewnętrzny 124 - sprawy złożenia deklaracji, ich zmiany
oraz numerów kont do płatności
nr wewnętrzny 41 - sprawy zgłoszeń braku odbioru odpadów
oraz nieprawidłowości w ich odbiorze

przekaż swój 1% podatku

O

d wielu lat każdy, kto rozlicza swojego PIT-a może przekazać 1% swojego podatku z deklaracji rocznej PIT na rzecz dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego. Ich aktualne listy znajdziemy
w Internecie np. na stronie Ministerstwa Finansów: www.podatki.gov.pl w zakładce wyszukiwarki/wyszukiwarka OPP. Poniżej prezentujemy Organizacje Pożytku Publicznego działajce na terenie Puszczykowa, na które można przekazać swój 1% podatku.
„ROTARY KLUB POZNAŃ
– KRS 0000126731
PUSZCZYKOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE
– KRS 0000135268
STOWARZYSZENIE SPORTOWE
„AKADEMIA TENISOWA ANGELIQUE KERBER”
– KRS 0000292082

30

urmistrz Miasta Puszczykowa, Andrzej Balcerek, został uhonorowany medalem okolicznościowym z okazji 100-lecia
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Gremium przyznające to
zaszczytne odznaczenie wyróżniło burmistrza za troskę o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Puszczykowa i popularyzację
przedsięwzięć służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej. W ten sposób doceniono zaangażowanie burmistrza miasta w rozwój miasta, w tym również upowszechnianie sportu.
Nagroda została wręczona w Puszczykowie przez prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego oraz
czterokrotną olimpijkę, kajakarkę Elżbietę Urbańczyk.
Burmistrz otrzymał również okolicznościową publikację pt.:
„100 years on the Olimpic path”, prezentującą sylwetki olimpijskich medalistów. Burmistrz ofiarował książkę Bibliotece Miejskiej. Każdy mieszkaniec będzie mógł zapoznać się z tym wyjątkowym albumem.
Burmistrz Miasta, Andrzej Balcerek jest absolwentem poznańskiej AWF, w młodości uprawiał lekkoatletykę, miał zaszczyt być reprezentantem Polski i rekordzistą Polski. Sport
odgrywa w jego życiu ważną rolę, gdyż jak sam mówi: „Sport
łączy i budzi piękne emocje”.
Polski Komitet Olimpijski został założony 12 października
1919 roku w Hotelu Francuskim w Krakowie. Do 1924 roku
działał pod nazwą Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich. Na jego
czele stanął książę Stefan Lubomirski, a patronat objął Naczelnik Państwa Józef Piłsudski.

Agnieszka Zielińska-Adamiak
referat kultury, promocji i turystyki

SPORT

J

podziel się sprzętem
rahabilitacyjnym

WIGILIJNE WYCISKANIE SZTANGI I „DESKA”
Panowie w Wigilię, a panie dzień po świętach Bożego Narodzenia spotkali się na tradycyjnych zawodach organizowanych przez Ośrodek Impuls w Puszczykowie. Panowie rywalizowali w wigilijnym wyciskaniu sztangi (ponad 100 kg na
sztandze to norma), a panie w tzw. desce, czyli jak najdłuższym wytrzymaniu w podporze na przedramionach. W tym
roku najlepszy wynik (14 min 10 sek) należał do pani Magdy. Gratulujemy!

POTRÓJNE ZŁOTO TADEUSZA
Badmintonista Tadeusz Janaszek, zawodnik PTS Puszczykowo kontunuował grudniową dobrą passę++ podczas Krajowego Turnieju Młodzików Młodszych w Solcu Kujawskim. Tadziu zdeklasował rywali i zgarnął
3 złote medale. Oprócz gry pojedynczej, stawał na najwyższym podium w deblu – w parze z Marcinem Dymowskim oraz mixcie
w parze z Anną Lange.
Gratulujemy!

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW
WIELKOPOLSKA – KRS 0000266321
cel szczegółowy: Ośrodek ZHP Puszczykowo
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej – KRS 0000116212
cel szczegółowy: OSP Puszczykowo, ul. Zacisze 3,
62-040 Puszczykowo
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