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PYTANIA DO URZĘDU MIASTA
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SAMORZĄD

W naszym mieście mieszka około
10 tysięcy osób. Tu mamy domy, tu żyją
nasi najbliżsi, jednak wielu z nas fir-
mę, którą prowadzi zarejestrowało
np. w Poznaniu, Luboniu, itp. Na
szczęście nie jest to nagminna prak-

tyka, ale znam wiele takich
przypadków. Ktoś zapyta:
No i co w tym dziwnego?
Przecież żyjemy w wol-
nym kraju, każdy może
mieszkać i prowadzić
działalność gospodarczą,
gdzie chce – oczywiście
pod warunkiem, że robi to
w zgodzie z prawem.

Prawda. Jednak w takich
sytuacjach zawsze na usta
ciśnie mi się pytanie: Dla-
czego, skoro ktoś mieszka w
Puszczykowie nie chce po-
magać swemu miastu? Prze-
cież chyba każdy przedsię-
biorca wie, że część jego
podatków wraca do kasy
miasta czy gminy, tej w któ-

rej ma zarejestrowaną działalność. W na-
szym mieście nie ma rozwiniętego prze-
mysłu, nie działają w nim tysiące firm,
dlatego pieniądze z podatków zasilające
nasz budżet są tak bardzo ważne dla na-
szego miasta. Samorząd nie ma jednak

narzędzi, którymi mógłby „zmusić” do
zarejestrowania działalności zgodnie
z miejscem zamieszkania.

Ten rok jest dla miasta szczególnie
ciężki. Nieuregulowane przez poprzed-
nią burmistrz zobowiązania, które należy
spłacić w tym roku idą w miliony złotych.
Wciąż bardzo wysokie są koszty stałe
związane z działalnością Urzędu
Miasta. Dlatego stwierdzenie, że liczy się
każda złotówka, w przypadku Puszczy-
kowa nie jest pustym sloganem, ale ko-
niecznością.

Nasze miasto zasługuje na to, żeby po-
móc mu stanąć na nogi. Państwa podat-
ki wspomogą nasz budżet. To przecież
między innymi z nich możemy realizo-
wać nowe inwestycje z korzyścią dla
całego naszego miasta. Wciąż wierzę, że
każdy mieszkaniec Puszczykowa chce dla
niego jak najlepiej.

Dlatego bądźmy lokalnym patriotami.
Pomagajmy naszemu miastu!

Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa

POMAGAJMY NASZEMU MIASTU!

Dzień dobry. W tym roku zamierzam przeprowadzić
się do Puszczykowa. Chciałbym dowiedzieć się jak jest zor-
ganizowany dowóz dzieci do szkoły w mieście. Z tego co
zdążyłem się zorientować szkoły zlokalizowane są dość bli-
sko siebie w centrum miejscowości. Linie autobusowe prze-
biegają tylko przez tzw. Dolne Puszczykowo. Jeden au-
tobus dziennie przez ul. Jarosławską o tzw. dziwnej porze
to trochę mało. Moje pytanie – czy może Pan rozważyć
stałe (o jednakowej porze np. co godzinę) połączenie jed-
nej części miasta z drugą. Sądzę, że mieszkańcy byliby
wdzięczni za autobus (lub mały mikrobus) kursujący choć-
by raz na godzinę, który połączyłby ich z centrum mias-
ta, szkołami, szpitalem oraz dworcem PKP. Chociaż nie
ukrywam, że najbardziej zależy mi na bezpiecznym do-
tarciu dziecka do szkoły. Pozdrawiam i dziękuję z góry
z odpowiedź. Przemysław Kaźmierczak

Szanowny Panie.
Lokalna komunikacja autobusowa jest częstym tematem

omawianym zarówno w Urzędzie Miasta, jak na spotkaniach

Komisji Rady Miasta. W chwili obecnej Stare Puszczyko-
wo jest obsługiwane przez dwóch przewoźników. Eko Ron-
do obsługuje dodatkową trasę „szkolną” ulicami Studzienną,
Czarnieckiego, Jarosławską, TRANSLUB przewozi pa-
sażerów z rejonu ulicy Sobieskiego. W ostatnim czasie Za-
rząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przedstawił nową,
wstępną koncepcję transportu międzygminnego, obej-
mującego Puszczykowo. To rozwiązanie zakłada urucho-
mienie dodatkowej linii lokalnej łączącej obydwie części Sta-
rego Puszczykowa z Puszczykówkiem i Mosiną, z większą
częstotliwością kursów niż dotychczas. Jeśli propozycja ZTM
zostanie przyjęta i zrealizowana, będzie w ten sposób roz-
wiązany problem komunikacji autobusowej przez Stare
Puszczykowo. Jest jeszcze druga strona problemu: rozwiązanie
jest kosztowne. UM będzie musiał rozważyć, czy w przyję-
tym budżecie Miasta na rok 2011, znajdą się dodatkowe środ-
ki finansowe, pozwalające na rozbudowę systemu komuni-
kacji lokalnej.

Z poważaniem Władysław Ślisiński,
Zastępca Burmistrza Puszczykowa



Propozycję wycofania z porządku
czterech projektów uchwał zgłosił Marek
Barłóg, przewodniczący Komisji Budżetu
i Rozwoju Miasta. Wszystkie będą głoso-
wane podczas kolejnych sesji.

W trakcie wyjaśniania powodów
wycofania projektów M. Barłóg poin-
formował, że w sprawie utworzenia
z Puszczykowem, jako członkiem
Związku Międzygminnego „Transport
Aglomeracji Poznańskiej” oraz przyjęcia
jego statutu, wątpliwości dotyczyły m.in.
kosztów ponoszonych przez miasto na
funkcjonowanie w strukturach
związku oraz obaw przed zmo-
nopolizowaniem zarządu przez
Poznań, który będzie dyspono-
wał największą liczbą swoich
przedstawicieli.

Projekt uchwały o opłacie
adiacenckiej (opłata za wzrost
wartości działki w wyniku jej podziału)
zdjęto natomiast z porządku, ponieważ
podczas dyskusji na komisjach poja-
wiły się wątpliwości, czy ją zmniejszać,
czy pozostawić na dotychczasowym po-
ziomie. Radni przed głosowaniem chcie-
li mieć też pewność, czy burmistrz może
ustalać różne stawki w zależności od sy-
tuacji ekonomicznej opłacających.

Czwarta z wycofanych uchwał doty-
czyła zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla
działek przy ul. Sobieskiego. W przy-
padku tej uchwały radni mieli wątpli-
wości, co do zasadności zmiany tego pla-
nu w proponowanym zakresie (tylko
dla dwóch działek).

W porządku pozostał natomiast drugi
projekt związany z zagospodarowaniem
przestrzennym miasta. Chodzi o uchwałę
dotyczącą: zmiany uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w Puszczykowie dla terenu
położonego w rejonie ulic: Wysokiej,
Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej. Jak czy-
tamy w jej uzasadnieniu z uwagi na brak

uzgodnienia ze strony Wielkopolskiego
Parku Narodowego projektu planu w za-
kresie docelowego przebiegu drogi wo-
jewódzkiej nr 430 oraz przedłużającą się
procedurę przygotowania projektu planu
na wniosek Burmistrza Miasta obszar ob-
jęty planem podzielono na trzy działki,
co umożliwia prowadzenie dalszych
prac planistycznych w trzech nieza-
leżnych opracowaniach.

Podczas lutowego posiedzenia radni
zgodzili się także wydzierżawić firmie
Eko-Rondo (bez przetargu na 5 lat) tereny

przylegające do jego siedziby. Uchwała
pozwoli na racjonalizację funkcjono-
wania przedsiębiorstwa, uporządkowanie
zagospodarowania i wykorzystania te-
renu, pełne wykorzystanie placu ma-
newrowego położonego w bezpośrednim
sąsiedztwie warsztatów autobusowych
oraz poprawi estetykę tego miejsca.

Podczas sesji radni wysłuchali także
szczegółowej relacji z działań podjętych
przez miasto na rzecz pogorzelców, któ-
rym spłonął dom przy ul. 3 Maja.

Zastępca burmistrza Władysław Śli-
siński przedstawił także propozycję pre-

zes szpitala w sprawie zamiany części
parkingu przed hotelem pielęgniarskim
na drogę łączącą ul. Kosynierów i Kra-
szewskiego. Umożliwiłoby to wyzna-
czenie lepszej trasy autobusów. Szpital
chce jednak, aby miasto wykupiło te
grunty, co przy obecnej sytuacji finan-
sowej Puszczykowa wymaga dokładnej
analizy.

Pozostałe uchwały przyjete podczas 6.
Sesji Rady Miasta Puszczykowa:
Uchwała Nr 33/11/VI – w sprawie: za-
twierdzenia planu pracy Komisji Rewi-
zyjnej Rady Miasta Puszczykowa na
rok 2011.
Uchwała Nr 34/11/VI – w sprawie:
zmiany uchwały nr 13/10/VI Rady Mias-
ta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2010
r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Miasta Puszczykowa na rok 2011.
Uchwała Nr 35/11/VI – w sprawie:

udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Rady Miasta Pusz-
czykowa przed sądami administ-
racyjnymi obu instancji w sprawie
ze skargi mieszkańców Puszczy-
kowa na uchwałę Rady Miasta
Puszczykowa nr 323/10/V z dnia
6 października 2010 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Puszczykowie dla te-
renu położonego w centrum miasta w re-
jonie ulic Kościelnej, Poznańskiej,
Słonecznej etap B.
Uchwała Nr 36/11/VI – w sprawie:
przejęcia pojazdu na własność Miasta
Puszczykowa.
Uchwała Nr 39/11/VI – w sprawie:
zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Mias-
ta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011
r. w sprawie uchwalenia budżetu Mias-
ta Puszczykowa na 2011 r.

RED
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SESJA

ZAPROSZENIE NA SESJĘ
Zapraszamy na 7 Sesję Rady Miasta Puszczykowa, która odbędzie się

29 marca 2011 r. o godz. 17 w budynku Biblioteki Miejskiej ul. Wysoka 1,
I piętro, sala sesyjna.

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 numerem tel. 061 898 37 34
lub e-mailem: rada@puszczykowo.pl

TRANSPORT AGLOMERACJI
MUSI POCZEKAĆ
7 uchwał podjętych i 4 projekty uchwał zdjęte z porządku obrad
– tak najkrócej można opisać przebieg 6. Sesji Rady Miasta
Puszczykowa, która odbyła się 22 lutego br.

„Transport Aglomeracji Poznańskiej”
budził za dużo wątpliwości, dlatego
został skierowany do ponownego
omówienia na komisjach.
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– Przy okazji wizytacji terenu prze-
znaczonego pod kontynuację dzierżawy
dla firmy Eko-Rondo obejrzeliśmy jak
wygląda sytuacja na Zakolu Warty, któ-
re wtedy było niemal w całości pod
wodą. Tego dnia byliśmy także w miej-
scu, gdzie miała powstać przystań ka-
jakowa – mówi Marek Barłóg, prze-
wodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju
Miasta.

Stan prac nad Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta Puszczykowa (w po-
siedzeniu komisji uczestniczyła też jego
projektantka Maria Mielcarek), będącym
w trakcie opracowywania jest dla mias-
ta bardzo ważny.

– Uchwalenie tego dokumentu umożli-
wi dalsze procedowanie nad kolejnymi

uchwałami dotyczącymi zagospodaro-
wania przestrzennego. Wszystkie one
muszą być bowiem w zgodzie z zapisami
studium, które z kolei musi być zgodne ze
studium całego kraju i województwa. Nie-
które z zapisów w projekcie studium, jak
na przykład modernizacja drogi 430
(ulica Wysoka) czy likwidacja przejazdów
kolejowych związanych z modernizacją
linii kolejowej, budzą wiele kontrowers-
ji – dodaje M. Barłóg.

Radni komisji budżetu omawiali także
projekt uchwały w sprawie przystąpienia
Puszczykowa do Związku Między-
gminnego „Transport Aglomeracji Poz-
nańskiej”. Podczas dyskusji pojawiło
się szereg niejasności związanych
głównie z obawą czy Poznań, jako naj-
większy „udziałowiec” związku nie zmo-

nopolizuje go, dyktując tym samym wa-
runki niekorzystne dla innych jego człon-
ków. Radni chcieli uzyskać także infor-
macje na temat kosztów utrzymania
samego związku.

– Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo
popełniania błędów mogących powo-
dować negatywne skutki w przyszłości,
przed podjęciem głosowania nad kon-
kretnymi uchwałami próbujemy zdobyć
jak najwięcej informacji. Jeśli poja-
wiają się jakiekolwiek wątpliwości,tak
„jak np. w przypadku Związku „Trans-
port Aglomeracji Poznańskiej”, staramy
się możliwie jak najpełniej wyjaśnić te
wątpliwości. Zapraszamy wszystkich za-
interesowanych mieszkańców do udziału
w posiedzeniach komisji – mówi
M. Barłóg. RED

ROZWIAĆ WĄTPLIWOŚCI
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta,
zapoznanie się z aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
terenów budowlanych będących własnością miasta, omówienie projektu uchwały
o przystąpieniu Puszczykowa do Związku Międzygminnego „Transport Aglomeracji
Poznańskiej” to najważniejsze, poza bieżącymi projektami uchwał, tematy minionych
posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.

9 lutego br.
• KOMISJA REWIZYJNA
– Kontrola inwestycji „Budowa
przystani kajakowej na rzece Warcie”.

14 lutego br.
• KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

MIASTA
– Omówienie Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego.
– Zaopiniowanie projektów uchwał.
– Sprawy bieżące.

15 lutego br.
• KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
– Zaopiniowanie wniosku

przedstawicieli firm z ul. Dworcowej.
– Zaopiniowanie projektów uchwał.
– Zapoznanie się ze stanem rozmów

dot. przytuliska dla zwierząt.

– Dyskusja i przyjęcie planu pracy Komi-
sji Spraw Społecznych na 2011 rok.

16 lutego br.
• KOMISJA REWIZYJNA
– Kontrola inwestycji „Budowa

przystani kajakowej na rzece Warcie”
– kontynuacja.

18 lutego br.
• KOMISJA EDUKACJI, KULTURY,

I SPORTU
– Komisji wyjazdowa w Szkole

Podstawowej nr 2, ul. Kasprowicza 1.
– Korzystanie z sal gimnastycznych na

terenie Puszczykowa.
– Sytuacja lokalowa Szkoły

Podstawowej nr 1.
– Końcowe ustalenia dotyczące

organizacji Dni Puszczykowa
– miejsce imprezy.

– Przyjęcie planu pracy KEKiS na 2011
rok.

21 lutego br.
• KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

MIASTA
– Zaopiniowanie projektów uchwał

– kontynuacja.
– Sprawy bieżące.

23 lutego br.
• KOMISJA REWIZYJNA
– Kontrola inwestycji „Budowa

przystani kajakowej na rzece Warcie”
– kontynuacja.

28 lutego br.
• KOMISJA REWIZYJNA
– Kontrola inwestycji „Budowa

przystani kajakowej na rzece Warcie”
– kontynuacja.

LUTOWE POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA
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DYŻURY RADNYCH
W każdy drugi poniedziałek miesiąca od godz.

16 do 17 radny lub radna z Komisji Spraw Społecznych
Rady Miasta pełnić będzie dyżur w Urzędzie Miejskim

(ul. Podleśna4, budynek A, Biuro Rady Miasta, I piętro,
p. 6) i czekać na mieszkańców Puszczykowa.
Terminy najbliższych dyżurów:

14 marca i 11 kwietnia.
Serdecznie zapraszamy!

DO PONOWNEJ DYSKUSJI
Rozmowa ze Zbigniewem Czyżem, przewodniczącym Rady Miasta Puszczykowa

– Podczas lutowej
sesji Rady Miasta z po-
rządku obrad zdjęto
cztery projekty uchwał.
Dlaczego?

To jest właśnie efekt
„zdrowej” polemiki w

radzie, która jest spora. Odłożyliśmy te
projekty w celu uzyskania dodatko-
wych informacji, rozwiania wątpliwoś-
ci, które pojawiły się podczas posiedzeń
komisji. Radni bardzo poważnie pod-
chodzą do swoich zadań. Należy więc
pochwalić wnikliwość i dociekliwość

radnych w szukaniu najlepszych roz-
wiązań. Jestem przekonany, że właśnie
takie podejście do pracy rady, ustalania
finansów miasta jest najlepsze. Trzeba
dyskutować, wymieniać poglądy dopó-
ki wszelkie wątpliwości nie zostaną
rozwiane. Ścieranie się różnych po-
glądów jest przecież objawem „zdrowej”
demokracji.

– Jakie tematy pojawią się podczas
marcowych posiedzeń komisji Rady
Miasta?

– Myślę że jednym z ciekawszych bę-
dzie temat płyty rynku. Rynek od po-

czątku wzbudzał wiele emocji. Poja-
wiły się m.in. pytania dotyczące ewen-
tualnego wyznaczenia tam miejsc par-
kingowych. Jedni uważają, że tam
w ogólne nie powinno być parkujących
aut. Inni z kolei twierdzą, że skoro są skle-
py to powinno się umożliwić klientom ja-
kiś dojazd. To wszystko wymaga spraw-
dzenia, przedyskutowania – owej zdrowej
polemiki i szukania najlepszego roz-
wiązania dla miasta i jego mieszkańców.
Jednocześnie zapraszam wszystkich
mieszkańców Puszczykowa do dyskus-
ji w tym temacie.

RED

BRUKARZE NA RYNKU
W lutym, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosfe-

ryczne, prace związane z budową płyty rynku w Puszczy-
kowie nie były prowadzone. Pracownicy Zakładu Robót
Drogowych Marka Dachtery z Puszczykowa pojawili się
ponownie na placu budowy na początku marca, kiedy tyl-
ko temperatury umożliwiły prowadzenie robót brukarskich.

Mroźny luty uniemożliwił prowadzenie robót także w innych
miejscach. Na dobrą, stabilna pogodę (temperatury przez co
najmniej tydzień muszą utrzymywać się na poziomie minimum
kilku stopni powyżej zera, nie może być także opadów) cze-

kają drogowcy, którzy muszą dokończyć ulicę Dworcową. Do
wykonania zostało ułożenie nawierzchni bitumicznej. W lu-
tym, właśnie ze względu na trudne warunki pogodowe, dro-
gowcy wykonali tam tylko ścieki przykrawężnikowe oraz
ułożyli chodnik przy lodziarni.

Zima wstrzymała także roboty na ul. Gołębiej.
Kiedy tylko poprawi się pogoda prace rozpoczną się także

na ul. Wrzosowej, gdzie wykonawcy został już oficjalnie prze-
kazany plac budowy a zgodnie z zaplanowanymi harmono-
gramami prace miały zacząć się w na początku marca. RED
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Po ostatnich pracach w KEKiS, kiedy zajmowaliśmy się
głównie budżetami placówek oświatowych, kulturalnych
i sportowych w naszym mieście, przyszedł czas na omówienie
innych bieżących problemów. W piątek, 18. 02. 2011, ko-
misja zaczęła swe kolejne posiedzenie od zwiedzenia od-
danych w tym roku szkolnym nowych klas i sali gimna-
stycznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2.
Członkowie KEKiS zostali zaproszeni przez p. dyr. I. Baj-
bak i z dużym zainteresowaniem oglądali nową część bu-
dynku.

Następnie przenieśliśmy się do sali obrad w Bibliotece Miej-
skiej, by kontynuować spotkanie i zająć się ustaloną wcześ-
niej problematyką. Omówienie pierwszej sprawy - dostępności
dla młodzieży i pozostałych puszczykowian sal gimnastycz-
nych w naszym mieście – odbyło się w gronie zaproszonych
gości: p. dyr. E. Budzyńskiej (SP nr 1), przedstawiciela Zarządu
Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego p. Jakuba Ja-
naszka oraz przedstawiciela młodzieży puszczykowskiej p. D.
Tondera. Na posiedzenie zaproszona była również p. dyr. I. Baj-
bak (SP nr 2). Wnioskiem komisji z debaty na ten temat była
chęć ułatwienia nieodpłatnego korzystania z sal gimnastycz-
nych dla puszczykowskiej młodzieży uczącej się i dlatego, po
analizie sytuacji i dyskusji, polecono przygotowanie poprawek
w uchwałach Rady Miasta (z 2009 roku) dotyczących tej kwes-
tii i jednocześnie opinii prawnej i ewentualnych poprawek w
umowie, którą muszą podpisywać korzystający w ten sposób
z sal gimnastycznych.

Kolejnym ważnym tematem była trudna sy-
tuacja lokalowa Szkoły Podstawowej nr 1 wo-
bec zbliżających się zmian zasad przyjmo-
wania dzieci do zerówek. Pani dyr. Budzyńska
zgłosiła problem, że od 1.09.2011r. obo-
wiązkowym rocznym przygotowaniem przed-
szkolnym objęte zostaną pięciolatki. Jeśli do
szkoły zgłosiłyby się wszystkie dzieci pię-
cioletnie i sześcioletnie z rejonu, to trzeba bę-
dzie uruchomić cztery oddziały przedszkolne (a od 2012 r. czte-
ry klasy pierwsze), a dziś są dwa. Już teraz sytuacja lokalowa jest
trudna, ale jeśli dojdzie tyle dzieci, to konieczna jest organiza-
cja nowych pomieszczeń. Wówczas pojawił się projekt ze stro-
ny Burmistrza Miasta, który zaproponował zaadaptowanie
dwóch sal w Budynku Biblioteki Miejskiej. Komisji spodobała
się ta propozycja, bo przecież zadania oświatowe miasta są bez-
dyskusyjnie priorytetowe.

W końcu KEKiS zajęła się dyskusją nad ustaleniami do-
tyczącymi organizacji Dni Puszczykowa, pani dyr. Mankiewicz
wraz z panią kier. Hejnowicz zakomunikowały, że po konsultacji
w sprawach odnoszących się zapewnienia bezpieczeństwa pod-
czas imprezy, zadecydowano, że w tym roku święto naszego
miasta (11.06.2011) odbędzie się na terenie CAS (dawnego
MOSiR-u). Panie pokazały też komisji dokładny program im-
prezy, a członkowie komisji zaproponowali, aby p. dyr. Man-
kiewicz przedstawiła te propozycje na najbliższym spotkaniu
z młodzieżą i zapytała młodych mieszkańców Puszczykowa
o ich zdanie na ten temat. Małgorzata Szczotka

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Z PRAC KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Zapraszamy serdecznie młodych ludzi, którzy chcą
działać – dla siebie i dla innych – na kolejne, już
trzecie, spotkanie młodzieży puszczykowskiej, które
odbędzie się w piątek, 11.03.2011r., o godz. 19.00,
w Sali Sesyjnej w Bibliotece Miejskiej.
Jeśli jest Ci bliskie nasze miasteczko i chcesz,
aby młodym żyło się tu milej, przyjdź koniecznie,
zapraszamy! Czekamy na Ciebie!

Wysokość diet puszczykowskich radnych
określają uchwały Rady Miasta Puszczyko-
wa z 1999 i 2004 roku. Na ich podstawie
przewodniczący Rady otrzymuje ryczałt
miesięczny w wysokości 80% minimalnego
wynagrodzenia za pracę czyli 1108 złotych.
Natomiast wiceprzewodniczący Rady Mias-
ta Puszczykowa otrzymuje ryczałt w wyso-
kości 970 zł (70% minimalnego wynagro-
dzenia za pracę).

Pozostali radni nie otrzymują miesięcznego

wynagrodzenia, tylko jednorazowe diety za udział
w posiedzeniu komisji lub sesji. Przewod-

niczący komisji otrzymują 15% minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę - co daje 207 zł, natomiast po-

zostali członkowie 10% czyli 138 zł.
Przewodniczący i wiceprzewodniczący
Rady Miasta, w związku z przyznanym ry-
czałtem miesięcznym, nie otrzymują już
diet za uczestnictwo w sesji. Diety nie

otrzymuje także radny, który uczestniczy w spot-
kaniu komisji, której nie jest członkiem. AB

ILE ZARABIA RADNY?
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AKTUALNOŚCI

Pomoc poszkodowanym w tragedii rodzinom rozpoczęła się
już w trakcie akcji gaśniczej. Ze strony władz miasta pogorzelcy
od razu mieli zapewnione noclegi. Natychmiastowej pomocy
udzielił także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Już rano pogorzelcy rozpoczęli sprzątanie pogorzeliska.
Urzęd Miasta sfinansował prowadzenie prac porządkowych
przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych. Z terenu po-
sesji wywieziono w kontenerach podstawionych przez mias-
to ponad 70 metrów sześciennych spalonych rzeczy. Stolarz
z Mosiny wykonał na własny koszt balustradę zabezpieczającą
klatkę schodową. Szpital przekazał ubrania robocze.

Pomoc kontynuowana była także w trakcie dalszych prac po-
rządkowych. Na koszt Urzędu Miasta zabezpieczono budynek

przed opadami atmosferycznymi, do zabezpieczania okien da-
chowych sprowadzono wysięgnik. Władze miasta zapewniły
także kontrolę szczelności instalacji gazowej, kontrolę instalacji
elektrycznej, doprowadzenie prądu do budynku umożliwiające
rozpoczęcie prac porządkowych i remontowych. Pracownicy
Urzędu Miasta i radni nawiązali kontakt z Cechem Rzemiosł
Budowlanych, którego członkowie zaoferowali nieodpłatne wy-
konywanie niektórych prac budowlanych. Z pomocą pospieszyli
także znajomi ofiar pożaru i mieszkańcy miasta.

W spalonym domy przy ul. 3 Maja wciąż trwają prace, po-
szkodowane w pożarze rodziny są zdeterminowane, chcą jak naj-
szybciej wrócić do swojego domu. Pomóc może każdy, specjalnie
dla nich uruchomione są dwa konta bankowe, na które każdy
może wpłacić swoje datki. W porozumieniu z Poznańską Ca-
ritas udało się uruchomić procedury, dzięki którym każdy może
na pogorzelców przekazać także swój 1 procent podatku.
Każdy kto chce pomóc może zgłosić się do:
Biuro parafi p.w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P
(61) 813 31 35
Wioletty Flieger – tel. 607 849 648
Remigiusza Motyckiego – tel. 668 009 817
Pomoc na odbudowę zniszczonego domu można
przekazać też wpłacają pieniądze na konta:
FUNDACJA IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI
ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
BZ WBK 201090 1463 0000 0000 4616 9440
Wpłaconą darowiznę na to konto można odliczyć
od podatku w tytule przelewu należy wpisać:
POMOC DLA IGNASZAKÓW I SZCZEPANIAKÓW
(wpłacone środki zostaną w całości przekazane
poszkodowanym) oraz na konto bankowe bezpośrednio
dla poszkodowanej rodziny:
ZENON IGNASZAK, BARTŁOMIEJ SZCZEPANIAK
ul. 3 Maja 10, 62-040 Puszczykowo
PKO BP SA O/PUSZCZYKOWO
07 1020 4027 0000 1602 0887 2212
Wpłaconej darowizny na to konto nie można odliczyć
od podatku.
Na poszkodowanych można także przekazać 1 procent
podatku. W rubryce, w której wpisujemy nr KRS należy
podać: 0000224658, a w rubryce „Informacje
uzupełniające” wpisać: „Szczepaniakowie – pożar”
lub „Ignaszak – pożar”.

TRAGICZNY
POŻAR
16 lutego br., około godziny 2 w nocy wybuchł,
tragiczny w skutkach pożar w budynku
przy ul. 3 Maja w Puszczykowie. Ogień zaskoczył
osiem mieszkających tam osób: Teresę i Zenona
Ignaszaków, Magdalenę i Bartłomieja Szczepaniaków
z trójką dzieci oraz tragicznie zmarłą Krystynę
Jacniacką, matkę Teresy.

List Państwa Ignaszaków i Szczepaniaków poszkodowanych w pożarze
W wyniku pożaru straciliśmy większość naszego gromadzonego przez trzy pokolenia dobytku, a dom przez

wiele miesięcy nie będzie nadawał się do zamieszkania. Pożar objął wszystkie kondygnacje budynku od par-
teru po strych i doszczętnie „strawił” wszystko po drodze, nie oszczędzając mieszkania na II piętrze. Nie oca-
lały w nim także pokoje cudem uratowanych dzieci: Bartusia, Wiktorii i Krzysia.

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o solidarną pomoc i wsparcie. Taka tragedia mogła dotknąć
każdego. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za każdy najdrobniejszy ukłon w naszą stronę. Jesteśmy pełni de-
terminacji. Ten rodzinny dom powstawał etapami od 1976 roku. W latach 1999–2003 nastąpiła jego rozbudowa.
W budowaniu naszego rodzinnego gniazda uczestniczyliśmy wszyscy: starsi i dzieci. Marzenia nasze się spełniły
i przez parę ostatnich lat do owego feralnego 16 lutego mogliśmy cieszyć się czteropokoleniową wspólnotą
rodzinną. Wzrusza i mobilizuje nas pomoc zaprzyjaźnionych sąsiadów, naszych bliskich z rodzin, a także lu-
dzi, których przed tym wydarzeniem nie znaliśmy osobiście. Liczymy, że z Państwa pomocą uda się odbu-
dować nasz rodzinny dom i odtworzyć godne warunki życia dla naszych dzieci.
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INFORMACJE

CZEKAMY NA EKSPERTYZĘ
Kiedy tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą
ponownie zostaną wykonane badania skarpy, na
której usytuowana jest ulica Poznańska na odcinku
od Łęczycy do dworca kolejowego w Puszczykowie.
Tym razem zakres badań będzie zdecydowanie
większy i obejmie nie tylko fragment przy śluzie,
ale także odcinek około 150-200 metrów od niej.

O problemach z ul. Poznańską informowaliśmy już w stycz-
niowym Echu Puszczykowa. Powódź uszkodziła fragment
jezdni przy przepuście, powodując konieczność czasowego
zamknięcia tej ulicy. W tym czasie drogowcy usunęli zapad-

lisko w jezdni. Geolodzy przeprowadzili pierwsze badania (m.in.
odwierty) korony drogi. Już wtedy wiadomo było, że stan pod-
budowy jest zły. Z ekspertyzy przygotowanej przez Politech-
nikę Poznańską wynikało, że niedostatecznie zagęszczony na-
syp jest rozmiękczony przez wodę.

Ponowne badania mają dać odpowiedź na jakim odcinku
należy przeprowadzić prace wzmacniające oraz jaką wybrać
metodę.

Ten fragment ul. Poznańskiej jest drogą powiatową, której
właścicielem jest powiat poznański, a Puszczykowo jest tyl-
ko jej administratorem. Wszystkie działania prowadzone są więc
wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych. RED

WYBORY DO WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ!
3 kwietnia br. w godzinach 8.00 – 18.00 odbędą się wy-

bory do izb rolniczych. W Puszczykowie Komisja Okręgowa
mieści się w Urzędzie Miasta przy ul. Podleśnej 4. Tutaj
3 kwietnia odbędą się też wybory.

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego
samorządu rolniczego mają: członkowie Izby, którymi są: po-
datnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego
z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rol-
niczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich
wkłady gruntowe.

Do obsadzenia w radach powiatowych Wielkopolskiej
Izby Rolniczej jest 426 mandatów.

Kandydatów można zgłaszać do 14 marca br. Najpóźniej
20 marca br. nastąpi wyłożenie spisu członków izby rolniczej
uprawnionych do głosowania. Cztery dni później (24 marca br.)
do wiadomości zostaną podane listy kandydatów na członków
rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych.

Wszelkie dokumenty związane z przeprowadzeniem wy-
borów znaleźć można na stronie internetowej: www.wir.org.pl.

Dodatkowych informacji na temat wyborów udzielają: biu-
ro wojewódzkie WIR oraz biuro powiatowe:

POZNAŃ – ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań,
tel. 61 846 44 05, 61 842 01 40, fax. 61 842 04 52

e-mail: wir@wir.org.pl, pir@wir.org.pl

CO? GDZIE? KIEDY?
26 marca 2011 r. – zwiedzanie Fary Poznańskiej i udział

w koncercie organowym organizowane przez Koło Tury-
styczne Akademii Seniora. Zbiórka godz. 10.15, powrót
około godz. 14.30. Koszt 20 zł.

30 marca 2011 r. – wykład prof. dr hab. med. Andrzeja Pu-
chera „Ortopedia wczoraj, dzisiaj i jutro” w ramach Aka-
demii Seniora.

13 kwietnia 2011 r. – wykład Mariana Marka Przybyl-
skiego „Media…20 lat po PRL-u – refleksje uczestnika
przemian” w ramach Akademii Seniora. RED
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KULTURA

III semestr puszczykowskiej Aka-
demii Seniora otwarty. Wykład inau-
guracyjny pt. „Sarmatyzm – cecha
szczególna kultury polskiej” wygłosił
prof. Karol Olejnik.

W malowniczy, niekiedy humory-
styczny sposób prof. Olejnik przybliżył
słuchaczom, wśród których był Andrzej
Balcerek Burmistrz Puszczykowa, ten
barwny aczkolwiek niekiedy niezbyt
chlubny okres w dziejach naszego kraju.
Popularne po dzień dzisiejszy powiedze-
nie z tego okresu „szlachcic na zagrodzie
równy wojewodzie” jest być może naj-
krótszą, ale jakże prawdziwą charaktery-
styką prezentowanych przez profesora
dziejów Rzeczypospolitej Szlacheckiej.

Tego wieczoru odbył się także werni-
saż Mariusza Dąbrowskiego. Artysta
prowadzi z puszczykowskimi seniorami

zajęcia z rysunku i malarstwa. Absolwent
Poznaśkiej ASP zaprezentował swoje
prace malarskie. RED

SARMATYZM
I WERMISAŻ

Kolejnym tegorocznym gościem Bib-
lioteki Miejskiej im. M. Musierowicz
Centrum Animacji Kultury w Pusz-
czykowie był Mirosław Kowalczyk –
aktor Teatru Nowego w Warszawie.

Przewodnim hasłem puszczykow-
skiego spotkania był „Kabaret XX-lecia
Międzywojennego w humorze i w pio-
sence”.

M. Kowalczyk prezentował na scenie
piosenki, monologi i skecze z najlep-
szych kabaretów Warszawy i Lwowa
z szalonych lat dwudziestych i trzy-
dziestych. REDFO

T.
B
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KONCERT
LIDII POSPIESZALSKIEJ

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum
Animacji Kultury w Puszczykowie zaprasza na koncert
Lidii Pospieszalskiej, który odbędzie się 17 marca br.
Początek godz. 18.00, cena biletu 25 zł.

Towarzystwo Gimnastyczne „So-
kół” w Puszczykowie, autorstwa Lud-
wika Madeja to książka, w której znaj-
dziemy dramatyczne dzieje „Sokoła”
w Puszczykowie. Autor prezentuje
w niej nieznane i unikalne dokumenty
z przedwojennego życia mieszkańców
naszego miasta.

W książce przeczytamy m.in. o losach
Szczepana, który w 1939 roku wraca do
domu, uciekając od śmierci z rąk ra-
dzieckich agresorów.

Cena egzemplarza – 25 zł. Poza tym
w Bibliotece dostępne są:
Kronika Szkoły Powszechnej nr 1
– cena 12 zł.
Kalendarz artystyczny na rok 2011
– cena 6 zł.
Przewodnik Puszczykowo
– miasto ogród – cena 15 zł.
Płyta Św. Paweł. Pierwszy List
do Koryntian czyta Krzysztof
Kolberger – 25 zł

Książki można zamówić telefonicznie:
618-194-649 lub e-mailem: bibliote-
ka@iq.pl z podaniem adresu. Bibliote-
ka doręczy zamówione egzemplarze.

RED

LATA 20.,
LATA 30…

OCALIĆ OD
ZAPOMNIENIA

fo
t.

C
M

K
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OŚWIATA

Zimowe ferie już za nami, jednak
warto jeszcze raz przypomnieć
sobie jak spędzali je w naszym
mieście uczniowie
puszczykowskich szkół.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W trzech grupach wiekowych ucznio-

wie SP nr 1 spędzali tegoroczne zimowe
ferie w swojej szkole w ramach półko-
lonii zimowych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się
wyjazdy: do kina (na film 3D pt. „Pod-
róże Guliwera”), na kręgielnię do Centrum
Niku, czy na basen do puszczykowskiej
SPA-LARNI państwa Koniecznych.

Poza tym organizowano dzieciom czas
tak, aby każdy mógł wykazać się w takiej

dziedzinie, która najbardziej go interesuje.
„Sportowcy” rywalizowali podczas gier
i zabaw na sali gimnastycznej, rozgrywek
w tenisa stołowego. „Artyści” wykazy-
wali się pod kątem plastycznym – wy-
konując maski karnawałowe, rysując
lub tworząc z plasteliny jedyne w swo-
im rodzaju prace. „Informatycy” ko-
rzystali z sali komputerowej.

Czas umilały także projekcje zabaw-
nych filmów fabularnych, takich jak np.
„Mikołajek”.

W przerwach między zajęciami uczest-
nicy spacerowali po okolicy, szukając
oznak zimy.

Grupy półkolonijne zostały także za-
proszone do Centrum Eko-Info, znaj-
dującego się w Puszczykowie, przy
ul. Dworcowej. RED

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Minęło już trochę czasu od zakoń-

czenia zimowych półkolonii. Uczestni-
cy też już może o nich zapomnieli,
ale warto wszystkich zainteresowanych
Szkołą Podstawową nr 2 poinformować
o tym, co działo się przez dwa tygodnie
zimowych ferii. Było wiele atrakcji,
o które zadbali opiekunowie – wycho-
wawcy. Było kino, basen, lodowisko,
komputery, tenis stołowy i przede wszyst-
kim zajęcia ruchowe w salach gimna-
stycznych (siatkówka, piłka nożna, ko-
szykówka). Bardzo ciekawą i poznawczą
imprezą była wycieczka piesza do Eko-
Info w Puszczykowie, działającego w sta-
rej nastawni kolejowej. W ośrodku in-
formacji turystycznej, półkoloniści zostali
mile przyjęci przez pracującą tam panią
(był poczęstunek – herbata, ciastka) no
i quiz na temat Wielkopolskiego Parku
Narodowego. Na koniec wszyscy zosta-
li obdarowani drobnymi upominkami. Po
imprezach wszyscy chętnie wracali do
szkoły na ciepły, smaczny obiad przy-
gotowany przez szkolną stołówkę. Do zo-
baczenia za rok!

Kierownik półkolonii:
Przemysław Hejnowicz

Eko-Info dziękuje pani Kostusiak
z cukierni-kawiarni „Cafe Fresco”
za przepyszne ciasteczka, dla dzieci,
które uczestniczyły w zajęciach
podczas zimowych ferii.

ZIMOWE FERIE
W PUSZCZYKOWIE
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WYDARZENIE WYDARZENIE

Już 17. raz miłośnicy „białego szaleństwa” z Puszczykowa
walczyli 27 lutego o miano najlepszego narciarza i snow-
boardzisty podczas Mistrzostw Puszczykowa w Narciarstwie
Alpejskim i Snowboardzie. W tym roku podobnie jak
w 2010 odbyły się na czeskim stoku w Mladych Bukach.
Wspaniała słoneczna pogoda i świetnie przygotowana
trasa pozwoliła szybko i sprawnie rozegrać dwa wyścigi we
wszystkich 8 kategoriach narciarskich oraz 2 kategoriach
snowboardowych. Nie zabrakło wielkich emocji, drobnych
upadków oraz czasowych niespodzianek...

Najlepszy czas wśród wszystkich kategorii kobiecych
uzyskała Iza Cegłowska zaś niepokonany wśród mężczyzn oka-
zał się Maciej Szafarkiewicz. Najszybsza na snowboardzie była
10 letnia Karolina Płaza, która nie dała szans starszym ko-
leżankom. Kategorie snowboard

mężczyzn zdo-
minował Jacek Szafrakiewicz. Po zmaganiach na stoku
przyszedł czas na uroczyste ogłoszenie wyników i wręcze-
nie nagród. W tym roku oprawa ceremonii zakończenia za-
wodów była szczególnie podniosła. Swoją obecnością za-
wodników zaszczycili burmistrzowie Miasta Puszczykowo
Andrzej Balcerek i Władysław Ślisiński. Pan Burmistrz po
krótkiej przemowie i podziękowaniu organizatorom zawo-
dów oraz sponsorom zabrał się za dekorowanie zwycięzców
poszczególnych kategorii. Po ceremonii wręczenia przyszedł
czas na zabawę, gdzie przy muzyce specjalnie sprowadzo-
nego DJ-a zawodnicy i kibice tańczyli do późnych godzin
nocnych. Mieszkańcy Puszczykowa po raz kolejny poka-
zali, że przy okazji sportowych wydarzeń świetnie się ba-
wią oraz promują nasze miasto uczestnicząc w tego typu
imprezach.

Organizatorzy z Puszczykowskiego Towarzystwa Spor-
towego serdecznie dziękują wszystkim zawodnikom, ki-
bicom oraz sponsorom z Urzędem Miasta na czele, bez któ-
rych 17 edycja Mistrzostw Puszczykowa w Narciarstwie
Alpejskim i Snowboardzie nie doszłaby do skutku. PTS

Dziewczynki do 11 lat:
1. Klaudia Szwajcer
2. Karolina Płaza
Chłopcy do 13 lat:
1. Tytus Ostoja
2. Jędrzej Kowal
3. Jerzy Rembowski
Chłopcy 14–17 lat:
1. Tomek Michalski
2. Franek Dydowicz
3. Jonasz Mazur
Mężczyźni 18–37 lat:
1. Maciej Szafarkiewicz

2. Antoni Kupiński
3. Michał Janaszek
Kobiety 17–41 lat:
1. Maja Sworowska
2. Karolina Gucka
3. Katarzyna Nowak
Mężczyźni 38–47 lat:
1. Olech Ostoja
2. Tomasz Hoffman
3. Mikołaj Sworowski
Kobiety powyżej 42 lat:
1. Iza Cegłowska
2. Dorota Płaza

3. Joanna Dydowicz
Mężczyźni powyżej 48 lat:
1. Leszek Janaszek
2. Wojtek Palmowski
3. Jacek Kowal
Snowboard dziewcząt
Karolina Pałaza
Basia Hoffman
Marta Sworowska
Snowboard chłopców
Jacek Szafarkiewicz
Tomek Błaszyk
Michał Weber

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCHKATEGORII:

17. Mistrzostwa Puszczykowa w Narciarstwie Alpejskim i Snowbordzie

MISTRZOWIE SZUSOWANIA
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Poniedziałek 28 lutego był ostatnim dniem
funkcjonowania lodowiska w Puszczykowie
w sezonie 2010/2011. Trzeba przyznać, że w tym
roku cieszyło się ono jeszcze większą popularnością
niż w ubiegłym. Odwiedziło nas nie tylko więcej
mieszkańców, ale także o wiele większa liczba gości
z sąsiednich gmin.

Centrum Animacji Sportu przygotowało w tym roku ko-
rzystną ofertę nie tylko dla puszczykowskich szkół, ale także
dla dzieci ze szkół w Mosinie, Komornikach, Krośnie i innych.
Na lodzie pojawiały się przedszkolaki, zuchy, harcerze, lek-
koatleci, siatkarze, hokeiści i wiele innych zorganizowanych
grup. Uczniowie z Gimnazjum nr 2 uzyskali nawet dodatko-
we oceny z wychowania fizycznego.

Przez trzy miesiące w niedziele można było korzystać z lek-
cji nauki jazdy na łyżwach, prowadzonych przez instruktora
łyżwiarstwa. Wiele dzieci odkryło w sobie ukryte talenty
i w lutym już wypatrywaliśmy następców polskiej pary spor-
towej Dorota Zagórska – Mariusz Siudek.

W sobotnie poranki dzieci szkół podstawowych brały udział
w grach i zabawach na lodzie. Hokej cieszył się wśród nich zde-
cydowanie największym powodzeniem, więc być może Pusz-
czykowo dochowa się także następcy Mariusza Czerkawskiego.

Na lodowisku odbyły się dwie imprezy tematyczne: Mi-
kołajki i Walentynki. W czasie tych imprez dzieci mogły brać
udział w konkursach, a młodzież bawiła się w rytm muzyki
przygotowanej przez profesjonalnego DJ`a.

Lodowisko finansowane było z budżetu miasta. Ciepłe
słowa należy skierować także do sponsorów, firm: Arturo, Zysk
Nieruchomości, BreakLoose iAtrium, które wzięły udział w pro-
gramie „Mecenas sportu dzieci i młodzieży”.

W imieniu Centrum Animacji Sportu bardzo dziękuję wy-
mienionym firmom za udział w programie, promującym aktywne
spędzanie wolnego czasu przez najmłodszych.

Przed nami nowy sezon. Wiosną, latem i jesienią CAS bę-
dzie organizował inne formy aktywności sportowej i rekrea-
cyjnej dla wszystkich grup wiekowych. Zapraszamy na stro-
nę www.caspuszczykowo.pl, gdzie znajdą Państwo na bieżąco
akutalizowaną ofertę zajęć i wydarzeń. JH

SPORT

DRUGI SEZON LODOWISKA ZAKOŃCZONY
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SPORT

Od października 2010, co dwa tygodnie, w soboty,
rozgrywane były mecze Puszczykowskiej Ligi Piłki
Siatkowej. Do ligi zgłosiły się następujące zespoły:
Czterdziestolatki, Wyczesy, Byki, Żubry, Budowlanka,
PTS I, PTS II oraz MAS Adaptowicze.

W pierwszej rundzie zespoły w drodze losowania trafiły do
dwóch grup, w których grały systemem „każdy z każdym”.
Drużyny, które w grupach zajęły pierwsze dwa miejsca – wcho-
dziły do grupy finału A, natomiast drużyny, które zajęły w gru-
pie trzecie i czwarte miejsce – wchodziły do grupy finału B.
Tutaj również obowiązywał system „każdy z każdym”. W półfi-
nałach naprzeciw siebie stanęły zespoły z I i IV miejsca oraz
z II i III miejsca.

Do ścisłego finału weszły zespoły Czterdziestolatków i MAS
Adaptowicze. O miejsce III grały zespoły PTS I i PTS II. W
finale B o miejsce V walczyły zespoły Budowlanka i Żubry.
Ostateczna kolejność po finałach, które odbyły się 5 marca jest
następująca:
I miejsce – Czterdziestolatki
II miejsce – MAS Adaptowicze
Wynik meczu: 3:1 (25:18, 25:20, 24:26, 25:9)
III miejsce – PTS I

IV miejsce – PTS II
Wynik meczu: 3:0 (25:20, 25:12, 25:19)
V miejsce – Budowlanka
VI miejsce – Żubry
Wynik meczu: 3:2 (25:18, 25:17, 26:28, 14:25, 19:17)
VII miejsce – Wyczesy
VIII miejsce – Byki

Sędziowali: Zbigniew Gorzelanny, Przemysław Hejno-
wicz, Marcin Ziobro. Finaliści otrzymali pamiątkowe meda-
le oraz drobne upominki. Wszystkim zespołom dziękujemy
i gratulujemy. Zapraszamy za rok! JH

CZTERDZIESTOLATKI ZE ZŁOTEM

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
Centrum Animacji Sportu zaprasza na Otwarty Turniej

Tenisa Stołowego, który odbędzie się w sobotę 26 mar-
ca 2011r. o g. 14:00 na sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Puszczykowie.

Zawody zostaną rozegrane w kategorii mężczyzn i ko-
biet. Zapisy przed turniejem. JH

Puszczykowska Liga Piłki Nożnej
Zapraszamy na losowanie Puszczykowskiej Ligi Piłki

Nożnej, które odbędzie się 25 marca 2011r. o g. 18:00
na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1.

Liga będzie rozgrywana na boisku Orlik przy ulicy Ja-
rosławskiej. System rozgrywek będzie uzależniony od iloś-
ci zespołów.

W lidze mogą wystartować zespoły składające się z
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Zespoły mogą tworzyć uczniowie klas 4,5 i 6 szkół pod-
stawowych (te roczniki mogą grać razem), klas 1 gim-
nazjum (jeden rocznik) oraz klas 2 i 3 gimnazjów (dwa rocz-
niki razem).

Zespół składa się z 6 zawodników (5+bramkarz).
Zapraszamy do gry! JGH

CO? GDZIE? KIEDY?



Echo Puszczykowa marzec 201116 www.puszczykowo.pl

INFORMACJE

Zgodnie z dotychczasowymi przepi-
sami 1% podatku możemy przekazać wy-
branej przez siebie organizacji posia-
dającej status organizacji pożytku
publicznego. W naszym kraju jest ponad
6 tysięcy takich właśnie organizacji. Ich
listę można znaleźć m.in. w serwisie in-
formacyjnym Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Socjalnej (www.pozytek.gov.pl)
lub w Krajowym Rejestrze Sądowym
(http://opp.ms.gov.pl).

Nowością jest też możliwość wska-
zania nazwy fundacji czy stowarzysze-
nia, które chcemy obdarować swoim
1% nie tylko w zeznaniu rocznym, ale też
w jego korekcie. Warunek – ta korekta
musi być złożona najpóźniej dwa mie-
siące po zakończeniu terminu rozliczeń
z fiskusem za dany rok.

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1%
PODATKU ORGANIZACJOM?

• podatnicy podatku dochodowego od
osób fizycznych,

• podatnicy opodatkowani ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych,

• podatnicy prowadzący jednoosobową
działalność gospodarczą i korzystający
z liniowej, 19-procentowej stawki po-
datku,

• podatnicy uzyskujący dochód z obro-
tu papierami wartościowymi.

JAK PRZEKAZAĆ 1%
PODATKU ORGANIZACJI

POŻYTKU PUBLICZNEGO?
Po pierwsze to my musimy zdecydo-

wać, której Organizacji Pożytku Pub-
licznego (OPP) chcemy przekazać swój
1% należnego fiskusowi podatku. Swój
1% podatku dochodowego możemy
przekazać tylko jednej Organizacji Pożyt-
ku Publicznego.

We wzorach zeznań podatkowych znaj-
duje się blok zatytułowany „Wniosek
o przekazanie 1% podatku należnego na
rzecz organizacji pożytku publicznego
(OPP)”. Dotychczas wpisywaliśmy w
formularzach nazwę wybranej organizacji,
teraz już nie musimy tego robić. Wystar-
czy wpisać numer KRS. Potem wylicza-
my już tylko kwotę, którą chcemy prze-
kazać. Jeśli korzystamy z programów
komputerowych do rozliczania PIT zrobią
to za nas automatycznie. Jeśli ktoś wypełnia
PIT własnoręcznie musi po prostu podzielić
przez 100 kwotę podatku należnego
i wpisać ją do właściwej rubryki.

Wpisanie numeru wpisu do Krajowe-
go Rejestru Sądowego wybranej orga-
nizacji oraz podanie kwoty o przekaza-
nia na jej rzecz wystarczy.

Przekazanie środków nastąpi na ra-
chunek bankowy podany przez OPP
(my nie musimy go znać i podawać
w składanym zeznaniu podatkowym).

Jeśli chcemy możemy jeszcze wy-
pełnić rubryki z tzw. informacjami uzu-

pełniającymi. Można np. wyrazić zgodę
na to, aby urząd skarbowy przekazał or-
ganizacji, którą obdarowaliśmy nasze
dane. Dzięki temu obdarowani mogą to-
bie podziękować.

Jest też specjalna rubryka, w której
możemy wskazać konkretny cel, na któ-
ry mają pójść pieniądze. Dzieje się tak
m.in. w przypadku ogólnokrajowych fun-
dacji wspierających leczenie wielu osób.

RED

TWÓJ 1% PODATKU
POMOŻE INNYM
Coraz więcej osób uświadamia sobie, że 1% podatku warto przekazać. Po pierwsze dzięki
temu sami decydujemy o tym, do kogo trafią nasze pieniądze (inaczej państwo zdecyduje
za nas). Jednak ważniejsze jest to, że w ten sposób możemy pomóc naprawdę
potrzebującym, których nie brakuje, lub wesprzeć organizację, klub, stowarzyszenie,
które naszym zdaniem „robią” coś dobrego.

Wybrane OPP działające na terenie
Puszczykowa:

– Puszczykowskie Towarzystwo
Sportowe,

KRS: 0000135268
– Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Wielkopolska,
KRS: 0000266321
w rubryce „inne informacje” wpisujemy:
Hufiec Poznań Rejon – Ośrodek ZHP
Puszczykowo,
– Fundacja Polskich Kawalerów

Maltańskich „Pomoc Maltańska”,
KRS: 0000207523
W pole cel szczegółowy należy wpisać:
Na rzecz Domu Pomocy Maltańskiej
w Puszczykowie.
– Szkoła Podstawowa nr 2
KRS: 0000031762
W przypadku SP nr 2 Puszczykowie
w pole cel szczegółowy należy wpisać:
164500153438 Szkoła Podstawowa.
– Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
KRS: 0000105528

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie ko-

lejny już raz będzie zbierał żywność dla potrzebujących.
Akcja odbędzie się w ramach „Świątecznej Zbiórki Żywności”
organizowanej przez Wielkopolski Bank Żywności. W naszym
mieście akcja prowadzona będzie w dniach 8-10 Kwietnia br.

w 6 sklepach (m.in. w sieci Społem i Arturo) przez wolonta-
riuszy z puszczykowskich szkół.

Wszyscy, którzy będą chcieli obdarować potrzebujących na
święta Wielkiej Nocy mogą to zrobić w tych dniach. Najlepiej
przekazywać wolontariuszom trwałe produkty żywnościowe.

Koordynatorką akcji z ramienia MOPS jest Wioletta Flieger
(tel. 61 819 46 48, 607 849 648).
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AKTUALNOŚCI

W najbliższym czasie czeka nas Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2011.
W kwietniu, maju i czerwcu nasze domy odwiedzą
rachmistrzowie spisowi.

Najpierw – w dniach od 1 do 17 marca – wyruszą w teren
na obchód, polegający na identyfikacji istniejących budynków
i ewentualnym naniesieniu zmian w punktach adresowych. Na-
tomiast od 9 kwietnia do 30 czerwca będą umawiać się na spot-
kania z mieszkańcami. Rachmistrzowie spisowi będą posiadali
legitymację ze zdjęciem oraz podpisem Dyrektora Urzędu Sta-
tystycznego. Prosimy o uprzejme ich przyjęcie oraz rzetelne
udzielanie odpowiedzi na pytania z ankiety przygotowanej przez
Główny Urząd Statystyczny. Można będzie również skorzys-
tać z internetowej formy udzielania odpowiedzi na stronie GUS
w okresie od 1 kwietnia do 16 czerwca. W samospisie inter-
netowym samemu ustala się tempo pracy, bowiem na jej za-
kończenie przewidziano aż 14 dni. NSP 2011 będzie również
realizowany w formie wywiadów telefonicznych, przepro-
wadzanych przez ankieterów z urzędu statystycznego. Ich za-
daniem, oprócz ankietowania, będzie również pomoc re-
spondentom w wypełnianiu formularza elektronicznego
i udzielanie informacji spisowych. Ankieter rozpoczynając wy-
wiad telefoniczny musi się przedstawić, podać swój numer iden-
tyfikacyjny, wskazać urząd statystyczny, z którego dzwoni oraz
podać respondentowi sposób weryfikacji tych danych.

Tożsamość rachmistrza bądź ankietera dzwoniącego
z urzędu statystycznego będzie można potwierdzić między in-
nymi w biurze spisowym w naszym urzędzie, odwiedzając go
osobiście bądź dzwoniąc pod numer telefonu 61 89 83 730.

Podstawę prawną do przeprowadzenia spisu stanowi usta-
wa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym

ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U.
z 2010 r., Nr 47, poz. 277) wraz z roz-
porządzeniami wykonawczymi. Akty
prawne dostępne są pod adresem:
www.stat.gov.pl/ gus/7835_ PLK_
HTML.htm. Ustawa zobowiązuje wszyst-
kich respondentów do udzielania ścisłych,
wyczerpujących i zgodnych z prawdą od-
powiedzi. Analizy statystyczne będą wy-
konywane na poziomie całej gminy i będą
określać między innymi procent osób ak-
tywnych zawodowo, charakterystykę
dojazdów do pracy, a także źródeł utrzy-
mania. NSP 2011 zostanie przeprowa-
dzony równocześnie, jako badanie pełne
(z krótszą listą pytań) i badanie repre-
zentacyjne, (w którym wylosowani miesz-
kańcy odpowiedzą na większy zestaw py-
tań). Na zasadzie dobrowolności można
będzie udzielić odpowiedzi na część py-
tań dotyczących dzietności, planów pro-
kreacyjnych, pozostawania w związku
nieformalnym, przynależności wyzna-
niowej czy też niepełnosprawności.

Podczas NSP 2011 zostanie również
przeprowadzony spis osób bezdomnych w

dniach od 15 do 16 kwietnia 2011 r. Osoby bezdomne będą spi-
sywane w miejscach ich przebywania.

Informacje uzyskane w trakcie spisu (według stanu na dzień
31 marca 2010 r. godz. 24:00) są objęte tajemnicą i nie będą
ujawniane w formie pozwalającej na identyfikację respon-
dentów.

Po zakończonym spisie – w pierwszych dniach lipca można
się będzie spodziewać losowej telefonicznej weryfikacji po-
zyskanych danych (w tzw. spisie kontrolnym).

Mając na względzie Państwa udział i doświadczenie
w zrealizowanym w roku 2010 – spisie próbnym, liczymy, że
NSP 2011 przebiegnie sprawnie i bez większych problemów.

Aleksandra Mizerska
Referat Gospodarki Przestrzennej

i Gospodarki Gruntami

Na zdjęciu od lewej: Kamila Kropaczewska – rachmistrz, Aretta Fahmi – rachmistrz,
Aleksandra Mizerska – lider Gminnego Biura Spisowego, Andrzej Balcerek
– Burmistrz, Anna Kołeczek-Berczyńska – rachmistrz oraz Karolina Michałowska
– rachmistrz
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BEZPIECZEŃSTWO

ZATRZYMANY DEALER NARKOTYKOWY

Puszczykowscy policjanci zatrzymali dealera narkoty-
kowego. Samo zatrzymanie poprzedzone zostało inten-
sywną pracą operacyjną. W trakcie przeszukania miesz-
kania ujawniono narkotyki (marihuanę), wagę elektroniczną
oraz woreczki strunowe. Ustalono ponad 30 osób, które
zaopatrywały się w środki odurzające u zatrzymanego
mężczyzny. Za handel narkotykami grozi kara pozbawie-
nia wolności do lat 10.

Warto przypomnieć, że funkcjonariusze w ubiegłym roku
zatrzymali na swoim terenie łącznie 10 osób, w tym 3 nie-
letnich, którzy zamieszani byli w proceder narkotykowy.
Ujawniono w jednym z domów nielegalną hodowlę krze-
wów konopi indyjskiej, przechwycono transport kokainy,
skonfiskowano marihuanę oraz amfetaminę. W 5 przy-
padkach sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.

NAPAD NA SKLEP

4 stycznia 2011 roku doszło do napadu na jeden z pusz-
czykowskich sklepów. Zamaskowany w kominiarkę spraw-
ca, trzymając broń w ręku, zażądał od personelu wydania
pieniędzy z kasy. Ekspedientki nie dały się zastraszyć i nie
wydały pieniędzy. Rabuś zbiegł. Do podobnych napadów na
sklepy doszło w Poznaniu, Luboniu oraz Komornikach, gdzie
jak się później okazało, ten sam sprawca zrabował kilka ty-
sięcy złotych. Na trop przestępcy policjanci wpadli 6 stycz-
nia 2011 roku kiedy to zatrzymali go zupełnie zaskoczonego
i nie stawiającego oporu. Okazał się nim 20 latek z Poznania.
Sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. Gro-
zi mu kara pozbawienia wolności do lat 12.

KRADZIEŻ SAMOCHODU

W styczniu bieżącego roku, z parkingu kościelnego przy
ul. Dworcowej w Puszczykowie dokonano kradzieży samo-
chodu osobowego. Sprawca obserwujący przyjeżdżających

na mszę świętą wiernych, typował wśród nich osobę, któ-
ra po opuszczeniu pojazdu chowała kluczki do kieszeni kurt-
ki bądź płaszcza. Wykorzystując moment jej nieuwagi, przy
wejściu do kościoła dokonywał kradzieży tych kluczyków,
a następnie bez żadnych podejrzeń odjeżdżał skradzionym
w ten sposób samochodem z miejsca przestępstwa.

Podobne kradzieże miały miejsce w Puszczykowie
w ubiegłym roku także na parkingu kościelnym przy
ul. Dworcowej oraz parkingu szpitalnym przy ul. Kra-
szewskiego.

Mając powyższe na uwadze, policja apeluje do miesz-
kańców, aby zwracali szczególną uwagę na miejsce cho-
wania kluczyków po wyjściu z samochodu oraz nie po-
zostawiali w aucie cennych przedmiotów, tak aby
odpowiednio zabezpieczyć się przed ewentualną kra-
dzieżą i nie dać okazji złodziejowi.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W ramach akcji „trzeźwy poranek” oraz „nocne kami-
kadze” puszczykowscy policjanci w styczniu i lutym 2011
roku zatrzymali 3 nietrzeźwych kierowców, którzy mieli
w organizmie od 2,5 do 3, 5 promila alkoholu. Osobom
tym grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, wysokie
grzywny, utrata prawa jazdy oraz skierowanie na badania
lekarskie i psychologiczne. Dodatkowo w ramach prze-
prowadzonych działań na kierujących nałożono 17 man-
datów karnych za spowodowanie kolizji drogowych, używa-
nie telefonów komórkowych w trakcie kierowania pojazdem
czy brak zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Komendant Komisariatu Policji w Puszczykowie
nadkom. Robert Rasztorf

KRONIKA POLICYJNA

data ur. data zg.

SZYMKOWIAK ZOFIA 03.05.1930 3.01.2011

GABRYELSKI EDMUND 18.10.1927 3.01.2011

GOCEL MARIA 02.11.1912 6.01.2011

DYWAN JANUSZ BRONISŁAW 11.03.1955 12.01.2011

KACZOROWSKA BEATA 01.10.1974 14.01.2011

POWIADACZ MARIA 14.09.1919 18.01.2011

PERLIK TADEUSZ MARIAN 28.10.1928 20.01.2011

CYBICHOWSKI ZBIGNIEW STEFAN 10.01.1940 21.01.2011

NAPIERAŁA FRANCISZEK 14.05.1940 27.01.2011

JÓZEFIAK MARIAN 30.07.1927 30.01.2011

MICHALAK IRENA 11.11.1934 1.02.2011

data ur. data zg.

MICHALAK EDMUND STANISŁAW 29.10.1930 05.02.2011

CICHOWLAS WŁADYSŁAW LEON 10.04.1922 07.02.2011

ZIOŁEK-MIELNIK MAŁGORZATA IRENA 12.07.1949 07.02.2011

GRZEŚKOWIAK FRANCISZEK 25.09.1941 09.02.2011

FILIPIAK KAZIMIERA 21.02.1923 10.02.2011

JACNIACKA KRYSTYNA 12.04.1919 16.02.2011

NOWAK TADEUSZ 01.04.1922 21.02.2011

WIĘZIOŁEK STANISŁAW KAZIMIERZ 30.06.1942 26.02.2011

NOWAK WANDA FRANCISZKA 27.04.1950 25.02.2011

SZYMAŃSKI RYSZARD STANISŁAW 05.05.1930 02.03.2011

ZGONY Z MIASTA PUSZCZYKOWA
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BEZPIECZEŃSTWO

Nagminnie słyszy się stwierdzenia, że
„w moim domu ja sam sobie czyszczę ko-
miny, wtedy kiedy chcę i nikomu nic do
tego”.

Niestety, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 11 sierpnia 2003 r. w spra-
wie wykroczeń, za które funkcjonariusze
pożarnictwa pełniący służbę w Pań-
stwowej Straży Pożarnej są uprawnieni
do nakładania mandatu karnego (Dz. U.
Nr 156, póz. 1529, Art. 82. §1.): „Kto nie-
ostrożnie obchodzi się z ogniem lub
wykracza przeciwko przepisom
dotyczącym zapobiegania i
zwalczania pożarów, a w szcze-
gólności:
– utrudnia okresowe czyszcze-

nie komina lub nie dokonuje
bez zwłoki naprawy uszko-
dzeń komina i wszelkich prze-
wodów dymowych;

– nie usuwa lub nie zabezpiecza
w obrębie budynków urządzeń lub
materiałów stwarzających niebezpie-
czeństwo powstania pożaru;

– eksploatuje w sposób niewłaściwy
urządzenia energetyczne lub cieplne lub
pozostawia je uszkodzone w stanie
mogącym spowodować wybuch lub
pożar; podlega karze aresztu, grzywny
albo karze nagany."

JAK CZĘSTO CZYŚCIĆ
I KONTROLOWAĆ KOMINY?
Strażacy apelują o ostrożność i przy-

pominają, że kominy trzeba czyścić re-
gularnie. Zgodnie z obowiązującymi w
Polsce przepisami (Rozp. Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów,
z dn. 16.06.2003; nowelizacja z dnia
11.06.2006 Dz.U 80/06)) najczęściej
(raz na miesiąc) musza być czyszczone
kominy zakładów zbiorowego żywienia

i usług gastronomicznych. Kominy w pa-
leniskach opalanych paliwem stałym—
co najmniej cztery razy w roku. Nato-
miast w paleniskach opalanych pali-
wem płynnym i gazowym – co naj-
mniej dwa razy w roku.

Okresową kontrolę, sprawdzenie sta-
nu technicznego instalacji gazowych
oraz przewodów kominowych (dymo-

wych, spalinowych i wentylacyj-
nych), zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy Prawo bu-
dowlane Art 62. 1. należy prze-
prowadzać nie rzadziej niż jeden
raz w roku.

KTO MOŻE CZYŚCIĆ
I KONTROLOWAĆ

KOMINY?
Zgodnie z ust. 6 art. 62 Prawa bu-

dowlanego – kontrolę stanu techniczne-
go przewodów kominowych powinny
przeprowadzać osoby posiadające kwa-
lifikacje mistrza w rzemiośle kominiar-
skim. Czyszczenie może przeprowadzać
czeladnik, kontrolę już wyłącznie ko-
miniarski mistrz.

RED

KTO ODPOWIADA
ZA STAN KOMINA?
Każdego roku w wiadomościach pojawiają się informacje o niekiedy
tragicznych w skutkach przypadkach zapalenia się sadzy w kominie
czy nawet jej wybuchu. Wielu właścicieli domów bagatelizuje regularne
kontrole, z pewnością wielu też nie zdaje sobie sprawy z tego, że to
obowiązek narzucony przez ustawę o ochronie przeciwpożarowej.

Kto utrudnia okresowe czyszczenie
komina lub nie dokonuje bez zwłoki
naprawy uszkodzeń komina i
wszelkich przewodów dymowych
podlega karze aresztu, grzywny
albo karze nagany

4 marca br. około godziny 13, w domu przy ulicy Różanej
w Puszczykowie wybuchł pożar.

Dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy Straży Miej-
skiej, którzy podjęli natychmiastową interwencję, oraz wezwali
straż pożarną, ogień udało się szybko ugasić. Szybką akcją gaś-
niczą strażnicy, podręcznymi gaśnicami stłumili ogień i uratowali
dom. Częściowemu zniszczeniu uległo tylko pokrycie dachu oraz
komin. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał. RED

POŻAR PRZY UL. RÓŻANEJ
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Inicjatorami tego wydarzenia, mające-
go upowszechnić wiedzę dotyczącą pro-
filaktyki onkologicznej, w szczegól-
ności profilaktyki raka płuc, byli
uczniowie klasy II E LO pracujący w
„Zespole hakowiczów” – czwartej edy-
cji ogólnopolskiego programu Mam
haka na raka. W poprzednich edycjach
programu podejmowano już w LO
działania służące profilaktyce raka gru-
czołu piersiowego, raka szyjki macicy
i raka prostaty. Tegoroczna edycja pro-
gramu poświęcona jest profilaktyce raka
płuc. Jak wiadomo ten rodzaj nowo-
tworu, szczególnie często dotyka osoby
palące, a palenie papierosów jest naj-
częstszą przyczyną jego występowa-
nia.

Każdy palacz wie, że palenie nie
sprzyja zdrowiu, czyta informację „pa-
lenie zabija” umieszczoną na opakowa-
niu paczki papierosów, jednak nałóg
bywa silniejszy! Dlaczego pali? Może
kiedyś z głupoty, z niewiedzy, nie świa-
dom konsekwencji sięgnął po pierw-
szego papierosa! W gronie „hakowi-
czów” postanowiliśmy zatem dotrzeć
szczególnie do młodych ludzi z infor-
macją o tym, jak można pomóc sobie
i innym w zachowaniu zdrowia, jak pa-
lenie papierosów wpływa na zdrowie
czynnych i biernych palaczy i z jakimi
skutkami sięgania po papierosy musimy

się liczyć! Z myślą o dotarciu do spore-
go grona nastolatków zaprosiliśmy tego
dnia do naszego liceum uczniów pobli-
skich gimnazjów. O randze tego wyda-
rzenia niech świadczy fakt objęcia kon-
ferencji patronatem honorowym przez
Jana Grabkowskiego – Starostę Poz-
nańskiego oraz Andrzeja Balcerka –
Burmistrza Miasta Puszczykowa oraz to,
że partnerami licealistów w przygoto-
waniu i przeprowadzeniu konferencji
był zespół sekcji profilaktycznej Wiel-
kopolskiego Centrum Onkologii w Poz-
naniu. Każdy z jej uczestników otrzymał
pakiet materiałów z porcją wiedzy z
profilaktyki onkologicznej dla siebie i
swojej rodziny, materiałów, które były
także zachętą do podejmowania badań
profilaktycznych, bo przecież jedynie
wczesne wykrycie choroby nowotworo-
wej pozwala na jej całkowite wyleczenie.

Rozpoczęliśmy wspólne spotkanie od
Europejskiego Kodeksu Walki z Ra-
kiem, który zaprezentowali pracownicy
WCO: dr n. med. Agnieszka Dyzmann-
Sroka, mgr Anna Kubiak i mgr Maciej
Trojanowski. Zespół Ekspertów w dzie-
dzinie onkologii Unii Europejskiej opra-
cował w 1987 r.

11 prostych zaleceń, których prze-
strzeganie zmniejsza ryzyko zachoro-
wania na nowotwór. Drogi Czytelniku!
Znasz zasady tego kodeksu? Oto one:

1. Nie pal.
2. Wystrzegaj się otyłości.
3. Bądź codziennie aktywny

ruchowo
4. Spożywaj więcej owoców

i warzyw.
5. Ogranicz spożycie alkoholu.
6. Unikaj nadmiernego opalania.
7. Przestrzegaj przepisów

dotyczących ochrony przed
narażeniem na znane substancje
rakotwórcze.

8. Kobiety po 25 roku życia
powinny uczestniczyć
w badaniach przesiewowych
w kierunku raka szyjki macicy.

9. Kobiety po 50 roku życia
powinny uczestniczyć
w badaniach przesiewowych
w kierunku raka piersi.

10. Kobiety i mężczyźni po 50 roku
życia powinny uczestniczyć
w badaniach przesiewowych
w kierunku raka jelita grubego.

11. Bierz udział w programie
szczepień ochronnych.

Tylko tyle i aż tyle! Więcej informa-
cji i krótki, animowany film prezentujący
Kodeks można znaleźć na stronie inter-
netowej Wielkopolskiego Centrum On-
kologii w Poznaniu.

O tym jak wpływa palenie na zdrowie,
jakie są skutki palenia tytoniu, mówiły:
mgr Dorota Bernad i dr Magdalena Kor-
dylewska, na co dzień pracujące
z chorymi na choroby nowotworowe.

MAJĄ HAKA NA RAKA
„Nie Pal! Jeśli palisz przestań! Nie niszcz zdrowia swojego
i niepalących!”– to hasło konferencji zorganizowanej 17 lutego 2011
roku w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Puszczykowie.
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Mamy nadzieję że to co zobaczyli
i usłyszeli uczniowie obecni na spotka-
niu, skłoni do myślenia i każe zrezyg-
nować z sięgnięcia po papieros!

Po merytorycznej części naszego spot-
kania przyszedł czas na witaminkowy po-
częstunek, po którym zaprosiliśmy wszyst-
kich do dobrej i pożytecznej zabawy!
Hakowicze przygotowali dla uczestników
spotkania porcję pysznej surówki, którą
można było zjeść z równie pyszną,
świeżutką bułeczką! Pieniądze na zakup
produktów do przygotowania surówek
otrzymaliśmy z funduszu Rady Rodziców
LO, a bułki przekazała nam nieodpłatnie
piekarnia „Posmak”. Jak bardzo smako-
wało, można zobaczyć na zdjęciach za-
mieszczonych na stronie internetowej
LO www.lopuszczykowo.pl!

Po przerwie wszyscy uczestnicy
spotkania zostali zaproszeni do kon-
kursu – zabawy słowem. Rozwiąza-
niem konkursowych kalamburów były
słowa związane z tematem konferencji.
Jeśli drogi czytelniku masz ochotę na na-
szą zabawę słowem, zajrzyj prosimy na
stronę LO w Puszczykowie i otwórz
zakładkę „czas na konkurs”. Powodze-
nia! Na zakończenie konferencji Koło
Teatralne LO przygotowało „Sąd nad pa-
pierosem”. W żartobliwy sposób, a za-
razem bardzo poważnie, mogliśmy
usłyszeć podczas spektaklu sporo praw-
dy o „pożytkach” sięgania po papierosa!
Na stronie internetowej LO można zo-
baczyć zdjęcia z naszej konferencji,
także z przedstawienia. Zapraszamy do
ich przejrzenia!

Uczniowie „Zespołu hakowiczów”
czwartej edycji programu

Mam haka na raka LO
w Puszczykowie wraz

z nauczycielem opiekunem

Dyrekcja Liceum oraz „hakownicze”
czwartej edycji programu Mam haka na
raka składają serdeczne podziękowa-
nia Wielkopolskiemu Centrum Onko-
logii za nieodpłatne przekazanie
materiałów konferencyjnych oraz me-
rytoryczne wsparcie konferencji. Panu
Tomaszowi Olejniczakowi dziękujemy
za nieodpłatne przekazanie dla uczest-
ników spotkania bułek wypieczonych w
piekarni „Posmak”.

Sprostanie wyzwaniom, jakie niesie
realizacja podstawy programowej wobec
wszystkich uczniów, wymaga wdrożenia
kompleksowego programu wspoma-
gającego szkołę w procesie edukacji,
uwzględniającego indywidualną pracę z
dzieckiem w celu wspierania jego oso-
bistego rozwoju. Praca ta wymaga do-
stosowania treści, metod i środków nau-
czania do indywidualnych zdolności,
umiejętności i zainteresowań uczniów na
zajęciach obowiązkowych i dodatko-
wych, wzbogacających ofertę eduka-
cyjną szkoły. Celem głównym projektu
jest wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez indywidualizację procesu
kształcenia dzieci z klas I – III.

Do celów szczegółowych projektu
należą:
– zapewnienie każdemu dziecku w I

etapie edukacyjnym oferty edukacyjno
-wychowawczo-profilaktycznej, zgod-
nie z jego indywidualnymi potrzebami
i możliwościami edukacyjnymi i roz-
wojowymi;

– zwiększenie stopnia i zakresu wyko-
rzystania w szkole aktywizujących
metod nauczania;

– zwiększenie dostępności i podniesie-
nie jakości wsparcia i pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej udziela-
nej dzieciom w szczególności dzieciom
o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych;

– podniesienie jakości pomocy udziela-
nej przez szkołę rodzicom dzieci
uczących się na I etapie edukacyjnym
w szkołach podstawowych oraz zin-
tensyfikowanie współpracy i zaan-
gażowania rodziców w życie szkoły.
Szkoła Podstawowa nr 1

– zajęcia dla dzieci ze specyficznymi tru-
dnościami w czytaniu i pisaniu, w tym

także zagrożonych ryzykiem dyslekcji
– Marta Madaj

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdo-
bywaniu umiejętności matematycz-
nych -Renata Kulka

– zajęcia logopedyczne dla dzieci z za-
burzeniami rozwoju mowy – Anna
Florczak

– zajęcia socjoterapeutyczne i psychoe-
dukacyjne dla dzieci z zaburzeniami ko-
munikacji społecznej - Marta Madaj

– gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wa-
dami postawy - Maria Taraszkiewicz

– zajęcia rozwijające zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych -
Renata Kulka
Osoba odpowiedzialna Renata Kulka.
Szkoła Podstawowa nr 2

– dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
w czytaniu i pisaniu, dla dzieci z klas
pierwszych – Karolina Michałowska.

– logopedyczne, dla dzieci z klas pierw-
szych i drugich - Anna Florczak.

– socjoterapeutyczne i psychoedukacyj-
ne, dla dzieci z klas drugich – Mario-
la Witkowiak i Magdalena Grabia-
nowska.

– rozwijające zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych:

– z języka angielskiego dla dzieci z klas
pierwszych – Agnieszka Jazdon.

– z języka polskiego dla dzieci z klas trze-
cich – Magdalena Łuczak – Turowska.

– z matematyki dla dzieci z klas trzecich
– Agnieszka Frąckowiak.
Osoby odpowiedzialne: Karolina Mi-

chałowska, Mariola Witkowiak
Biuro projektu: Urząd Miasta w Pusz-

czykowie. Koordynator projektu: Kata-
rzyna Nowak.

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZYJAZNE SZKOŁY !
W lutym, w szkołach podstawowych w Puszczykowie rozpoczął się
projekt „Przyjazna Szkoła” sfinansowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zakończenie projektu przewidziany na grudzień 2012 r.
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W piątek 18 lutego odbyło się podsumowanie pro-
jektu z okazji 92 rocznicy Powstania Wielkopolskiego
w klasach 0–III. Celem tegorocznego projektu było za-
poznanie uczniów z pieśniami i piosenkami z okresu
Powstania.

Na piątkowej uroczystości uczniowie zaprezentowali
swoje wokalne umiejętności. Klasy trzecie odśpiewały
„Rotę”, klasy drugie „Marsyliankę”, klasy pierwsze
„Wojenko, wojenko”, a „zerówkowicze” wraz z klasą III b
odśpiewały i zaprezentowały taneczną interpretację pie-
śni pt. „Przybyli ułani”. Nie zabrakło również zarysu his-
torycznego, który przygotowali i przedstawili przedsta-
wiciele klas III i II. Uczniowie zapoznali się z nowym logo
szkoły. Uroczystość zakończyliśmy złożeniem kwiatów
pod tablicą upamiętniającą patronów naszej szkoły Po-
wstańców Wielkopolskich w holu szkoły.

Bardzo dziękujemy pani Barbarze Krupce za oprawę mu-
zyczną naszej uroczystości oraz pani Barbarze Biesiadzie
i jej sekcji dekoracyjnej za przystrojenie ssali gimnastycznej.

Organizatorzy: Maria Tomalak, Izabela Kasprzyk,
Halina Gromnicka

PODSUMOWALI ROCZNICĘ POWSTANIA

Skoczna muzyka, kolorowe stroje oraz uśmiechnięte dzie-
cięce buzie, tak wyglądał bal karnawałowy zorganizowa-
ny w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie

Tradycyjnie już na rozpoczęcie nowego roku dyrekcja i wy-
chowawcy klas młodszych przygotowali dla swoich pod-
opiecznych najprawdziwszy Bal Karnawałowy. Korytarz szkol-
ny zamienił się w zaczarowaną krainę pełną barwnych postaci
z kreskówek i bajek. W wir wspólnej zabawy porwała maluchów
i ich rodziców specjalnie na tą okazję zaproszona agencja ar-
tystyczna z Poznania. Nie zabrakło konkursów i rywalizacji
sprawnościowych przy akompaniamencie ulubionych przebo-
jów muzycznych. Dobór kostiumów był bardzo ciekawy: wś-
ród dziewczynek przeważały, podobnie jak w latach ubiegłych
księżniczki, aniołki i wróżki, a wśród chłopców – kowboje, spi-
dermani i rycerze. O tym, jak bardzo udała się zabawa świad-
czyły zadowolone miny małych imprezowiczów. SP nr 1

BAL PRZEBIERAŃCÓW

W lutym uczniowie z klas I i II
Szkoły Podstawowej nr 1 obejrzeli
spektakl teatralny pt. „Pan Andersen”.
Wyjazd do Poznania odbył się 17 lu-
tego.

Była to tegoroczna propozycja Naro-
dowego Teatru Edukacji im. Adama Mic-
kiewicza skierowana do najmłodszych wi-

dzów. Uczniowie mogli obejrzeć trzy baś-
nie H.Ch. Andersena: „Calineczkę”,
„Brzydkie kaczątko” oraz „Nowe szaty
cesarza” przełożone na język sceny.
Głównym założeniem obejrzanych ad-
aptacji było wydobycie ponadczasowych
prawd zawartych w twórczościAndersena
i podanie ich w sposób prosty i wyrazis-

ty. Mowa wiązana zastosowana w przed-
stawieniu uwrażliwiła młodych widzów
na piękno mowy ojczystej, dodatkowym
atutem spektaklu były liczne piosenki i
barwne stroje aktorów. Bawiliśmy się do-
skonale aż do opadnięcia kurtyny. Już cze-
kamy na następny wyjazd do teatru.

Jagienka Habernik

Z WIZYTĄ U „PANA ANDERSENA”



ROZKŁAD JAZDY

Odjazdy pociągów z Puszczykówka
Godz. Stacja Szczegóły kursowania

docelowa

4.39 Kołobrzeg kursuje soboty, niedziele i święta
4.39 Gniezno do Poznania kursuje w dni robocze, a do Gniezna do 19 VI i od 1 IX w dni robocze oprócz 22 IV i 2 V.

Uwaga pociąg zatrzymuje się na wyznaczonych stacjach.
5.08 Poznań kursuje w soboty
5.08 Toruń Gł. kursuje w dni robocze
5.36 Gniezno kursuje w dni robocze. Uwaga pociąg zatrzymuje się na wyznaczonych stacjach
6.14 Gniezno kursuje codziennie, oprócz 23. do 25. Kwi, 14., 15. Sie, 11., 12. Lis.
6.37 Poznań kursuje w dni robocze
7.12 Poznań kursuje codziennie
7.59 Gniezno do Poznania kursuje codziennie, do Gniezna codziennie oprócz niedziel i 23,25IV, 2V, 25VI, 12XI.
8.35 Swarzędz kursuje w dni robocze
9.10 Poznań kursuje codziennie
9.34 Poznań kursuje w dni robocze do 19 VI i od 1 IX w dni robocze oprócz 22 IV i 2 V

10.15 Inowrocław kursuje codziennie
11.24 Olsztyn Gł kursuje codziennie oprócz 25 XII, 24IV. Uwaga – pociąg zatrzymuje się na wyznaczonych stacjach

na odcinku Rawicz–Poznań Gł. Kursuje nako REGIO.
12.07 Poznań kursuje codziennie oprócz niedziel i 23, 25 V, 2V, 25 VI, 12 XI.
12.45 Poznań kursuje codziennie
13.36 Gniezno kursuje w dni robocze do 19 VII od 1 IX oprócz 22IV i 2 V (pociąg zatrzymuje się na wyznaczonych stacjach)
14.08 Poznań kursuje codziennie
14.37 Poznań kursuje codziennie
15.15 Inowrocław kursuje codziennie
15.33 Poznań Gł. kursuje w dni robocze do 19 VII od 1 IX oprócz 22IV i 2 V (pociąg zatrzymuje się na wyznaczonych stacjach)
16.32 Poznań kursuje codziennie
17.35 Poznań Gł. kursuje codziennie. Uwaga pociąg zatrzymuje się na wyznaczonych stacjach
18.12 Gniezno kursuje w dni robocze
19.22 Toruń kursuje codziennie
20.08 Poznań Gł. kursuje w dni robocze. Uwaga pociąg zatrzymuje się na wyznaczonych stacjach
20.58 Mogilno kursuje codziennie
22.18 Gniezno kursuje codziennie. Uwaga pociąg zatrzymuje się na wyznaczonych stacjach

Linia 642, 643 (EKO-RONDO)
Przystanek Puszczykowo Niwka szpital
Kierunek Poznań Dębiec
Dni robocze: 4.30; 5.20; 6.20; 7.00; 8.10; 9.10; 10.10; 11.15; 12.10P; 13.15; 14.05; 15.05; 15.55; 17.40; 19.00; 20.40; 22.00; 23.30#.
Soboty: 4.30; 6.20; 8.10; 10.10; 12.10; 14.05; 15.55; 17.40; 19.00; 20.40; 22.00; 23.30#.
Niedziele: 8.10; 10.10; 12.10; 14.05; 15.55; 17.40; 19.00; 20.40; 22.00.
Trasa: Puszczykowo Niwka szpital – Łęczyca – Luboń – Poznań Dębiec.
P – linia 643 przez Puszczykowo Stare
# – kursuje tylko z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę

Linia 651 (Translub) rozkład z przystanku Puszczykowo Niwka Szpital
Przystanek: Puszczykowo, Niwka Szpital
Kierunek: Poznań Dębiec mała pętla
Dni robocze: 4.54; 5.34; 6.29; 7.20; 7.50; 8.39; 9.55x; 10.44; 11.45; 12.40; 14.15; 14.49;16.15x;16.49;18.10x;20.15; 22.29; 0.00.
Soboty: 5.32; 7.32; 9.32; 11.32; 13.32; 16.12; 18.12; 20.12; 22.22; 0.00.
Niedziele i święta: 7.32; 9.32; 11.32; 13.32; 16.12; 18.12; 20.12; 22.22; 0.00.
Trasa linii 651: Nowe Dymaczewo, Klub – Ludwikowo, szpital – Mosina, d.k. – Puszczykowo, Niwka szpital – Łęczyca, Łęczycka
– Luboń, Lasek – Poznań, Dębiec (mała pętla). Z Puszczykowa (ul. Dworcowa) na pętlę Dębiec
autobus jedzie ok. 30 minut.
x – kursuje do/z Nowego Dymaczewa przez Ludwikowo, szpital

PKS rozkład z przystanku Puszczykowo Rondo
Puszczykowo(Rondo) – Poznań Dworzec Autobusowy
5.41(F,#,m); 6.05(F,#,m); 6.54(F,#,m);6.56 (S,#) 7.36(F,#,m); 7.44 (S,#); 8.20 (F,G,#); 9.41 (F,#,m); 10.30 (F,#,m); 12.36 (L,d,b,#);
12.50 (F,#,m); 15.06 (S,#); 16.11 (L,b,n); 16.20 (L,b,n); 19.15 (L,b,n,#); 20.56 (R,n);
Legenda: L – nie kursuje 25–26.12., 01.01. oraz I i II Św. Wielkanocne; n – nie kursuje 24.12., 31.12., oraz w Wielką Sobotę; m – nie
kursuje 24.12. i 31.12; R – nie kursuje 25.12.,26.12.,01.01 oraz I Św. wielkanocne; d – nie kursuje
w Wielką Sobotę; s – kursuje w dni nauki szkolnej; # – nie kursuje: 02.05.2011r. i 24.06.2011r.; F – kursuje w dni robocze od
poniedziałku do piątku; b – nie kursuje: 01.05.2011 r., 23.06.2011 r.; G – nie kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych.



INFORMATOR MIEJSKI

Numer Alarmowy 111122

Pogotowie Ratunkowe 999999

Straż Pożarna 999988

Policja 999977

Pogotowie Wodno-kanalizacyjne 999944

Pogotowie Energetyczne 999911

Pogotowie Gazowe 999922

WAŻNE TELEFONY
Policja w Puszczykowie ((24h)) 660022  443300  009988  

6611  884411  3300  2200

Straż Miejska – w godz. 7–22 669922  445588  553344

Pogotowie Ratunkowe w Luboniu 6611  8811  3300  999999

Zespół Zarządzania Kryzysowego 24h 660022  444444  990000

Szpital w Puszczykowie (centrala) 6611  8899  8844  000000

Szpitalny Oddział Ratunkowy 6611  8899  8844  110011

TELEFONY ALARMOWE

MEDICOR Sp. z o.o. Przychodnia Zdrowia „SALUS”,
ul. Kraszewskiego 11– 61 813 32 03 

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.
Puszczykowski Ośrodek Zdrowia POZMED sp. z o.o. 
ul. Poznańska 36 – 61 830 14 74; 61 830 14 77
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. 
Praktyka Lekarza Rodzinnego MARIA STEMPNIAK, 
ul. Kraszewskiego 6 – 61 898 40 19
Rejestracja jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Wysoka 1 – 61 819 46 48
Urząd Pocztowy, ul. Magazynowa 2 – 61 898 30 13 
Biblioteka Miejska im. MAŁGORZATY MUSIEROWICZ 
w Puszczykowie, ul. Wysoka 1 – 61 819 46 49 
Muzeum – Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera, 
ul. Słowackiego 1 – 61 813 37 94
Prywatne Przedszkole Nr 1 „Pracowite Pszczółki”, 
ul. Wysoka 2 – 61 813 30 52

Przedszkole Niepubliczne FLOH 
ul. Czarnieckiego 2 – 61 819 36 15
Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Stokrotka”, 
ul. Niepodległości 14 – 61 813 32 57
Niepubliczne Przedszkole Nr 3 „Leśni Przyjaciele”, 
ul. Przyszkolna 1 – 61 813 31 52
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza, 
ul. Wysoka 2 – 61 813 34 61
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, 
ul. Kasprowicza 1 – 61 813 33 71
Gimnazjum Nr 1 im. Alberta Einsteina, 
ul. Wysoka 2 – 61 819 43 57 
Gimnazjum Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego, 
ul. Kasprowicza 1 – 61 819 46 87
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, 
ul. Kasprowicza 3 – 61 813 34 11
Gabinet weterynaryjny – Blumczyński Tadeusz, 
3 Maja 2, Puszczykowo – 61 813 39 61 pn-pt: 8-10, 19-21

ORLIK, ul. Jarosławska, animator 
– T. Koczajewski – 508 228 079
gospodarz – A. Toma – 505 302 583
ORLIK, nowe Osiedle, animator – K. Dolczewski – 606 433 486
gospodarz – P. Stefaniak – 509 082 799
Apteka w Starym Domu, ul. Dworcowa 22 – 61 819 40 28, 
601 968 250, fax 61 819 41 14
Apteka Alchemia, ul. Kościelna 7, 62-040 Puszczykowo 
– 61 813 30 04, fax 61 819 43 36, 603 034 600
Apteka pod Puszczykiem, 
ul. Kraszewskiego 11 – 61 898 42 39
Apteka Viola Farm, ul. Poznańska 74A – 61 813 32 01
czynna: poniedziałek – piątek 8:00–20:00
Apteka św. Kamila w Puszczykowie, 
ul. Poznańska 56 – 61 813 37 87
Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Wniebowziętej
ul. Kościelna 1 – 61 813 31 83
Kościół parafialny pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP
ul. Dworcowa 16 – 61 813 31 35, fax 61 819 32 44

WAŻNE PLACÓWKI I URZĘDY

URZĄD MIEJSKI 
ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo
tel./fax 61 898 37 00
e-mail: um@puszczykowo.pl
www.puszczykowo.pl
Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 8.00–16.00
Wtorek-piątek: 7.30–15.30

BURMISTRZ MIASTA 
Andrzej Balcerek
Budynek A, pokój nr 5
tel./fax 61 898 37 37
e-mail: um@puszczykowo.pl
godziny przyjęć:
Poniedziałki 14.00–16.00, 
Środy 8.00 – 10.00

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Władysław Ślisiński
Budynek A, pokój nr 7
tel./fax 61 898 37 31
e-mail: viceburmistrz@puszczykowo.pl
godziny przyjęć:
Wtorki 12.00–15.00, 
Czwartki 9.00–12.00
Prosimy o wcześniejsze umawianie się 
na wizyty u Burmistrzów Miasta.

SKARBNIK 
Piotr Łoździn
Budynek B, pokój nr 3
e-mail: skarbnik@puszczykowo.pl

SEKRETARZ 
Maciej Dettlaff
budynek A, pokój nr 1
tel. 61 898 37 32
e-mail:sekretarz@puszczykowo.pl
Godziny przyjęć:
poniedziałki 13.00–15.00,
środy 8.00–10.00

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 
Zbigniew Czyż
e-mail: zbigniew.czyz1@wp.pl
tel. 662 140 900
Prosimy o wcześniejsze umawianie się
na spotkanie z Przewodniczącym Rady
Miasta Puszczykowa

ZASTĘPCA 
PRZEWODNICZĄCEGO
Janusz Szafarkiewicz
e-mail: januszszafarkiewicz@wp.pl
tel. 606 701 055
Prosimy o wcześniejsze umawianie się
na spotkanie z zastępcą
Przewodniczącego Rady Miasta
Puszczykowa

BIURO 
RADY MIASTA
tel. 61 898 37 34, 
tel./fax 61 813 31 72
e-mail: rada@puszczykowo.pl
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